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Notas da versão Salesforce Winter '18
A versão Winter '18 integra recursos de inteligência artificial (AI) à plataforma Salesforce para que você possa criar aplicativos que ficam
mais inteligentes a cada interação. O Salesforce Einstein também melhora a pontuação de leads, a descoberta de dados, o gerenciamento
de duplicados e as recomendações. O Lightning Partner Central estende o Salesforce CRM à sua rede de parceiros, enquanto o Lightning
Omni-Channel ajuda a encaminhar casos de atendimento ao cliente para o agente certo no momento adequado. Você recebe mais
ferramentas para ajudar seus usuários a adotar o Lightning Experience, além da visualização dividida do console do Lightning, que
permite abrir vários registros e registros relacionados em uma única tela.
NESTA SEÇÃO:
Como usar as notas de versão
As notas de versão oferecem descrições gerais sucintas sobre os aprimoramentos e os novos recursos. Incluímos informações de
configuração, dicas para ajudá-lo a começar e práticas recomendadas para assegurar o seu sucesso contínuo.
Como e quando os recursos ficam disponíveis?
Alguns recursos do Winter '18 afetarão todos os usuários imediatamente após a ativação da versão. Considere a possibilidade de
comunicar essas alterações com antecedência aos usuários para que eles estejam preparados. Outros recursos requerem ação direta
de um administrador para que os usuários possam se beneficiar da nova funcionalidade.
Navegadores suportados
Os navegadores com suporte no Salesforce variam, dependendo de você estar utilizando o Salesforce Classic ou o Lightning
Experience.
Salesforce em geral: Produtividade aprimorada com a Pesquisa, o Console e a Verificação de prontidão do Lightning Experience
Avalie o impacto que o Lightning Experience pode causar à produtividade da sua equipe de vendas com a Verificação de prontidão
remodelada. A nova aparência do Lightning Experience torna o trabalho muito mais fácil. Estilo e nova funcionalidade se combinam
em uma página de resultados da pesquisa do Lightning Experience que permite facilmente redimensionar colunas, quebrar texto
e classificar registros. Os usuários do console trabalham mais rapidamente com favoritos, regras de navegação e dois novos
componentes.
Lightning Experience: Uma experiência de usuário moderna e inteligente
O Lightning Experience é uma interface completamente reformulada. Melhor ainda, ele é desenvolvido com base na nossa plataforma
de interface de usuário, para que a experiência possa se expandir e evoluir de acordo com as suas necessidades. Verifique os novos
recursos e considerações desta versão.
Salesforce Einstein: O CRM mais inteligente do mundo com inteligência artificial (AI) para todos
O Salesforce Einstein incorpora inteligência artificial à plataforma Salesforce. Ele entrega recursos avançados de AI para vendas,
serviços e marketing, permitindo que qualquer pessoa use cliques ou código para criar aplicativos com AI que ficam mais inteligentes
a cada interação. Agora, cada Pioneiro, em qualquer papel e setor, pode usar AI para ser o melhor.
Vendas: Pontuação de leads do Einstein, Previsões colaborativas e Influência de campanha
Forneça recursos do Lightning Experience de alto impacto que mantêm as equipes de vendas focadas em leads e negócios com
mais chances de gerar vendas. Ajude os representantes a se concentrarem no pipeline de vendas diretamente no Outlook e no
Gmail.

1

Notas da versão Salesforce Winter '18

Marketing: Compartilhamento de conteúdo, aprimoramento de mensagens SMS e push e outros recursos
Crie uma exibição única dos dados de alavancagem de clientes, provenientes de qualquer fonte. Planeje e otimize experiências de
cliente exclusivas com base nos objetivos comerciais da sua empresa. E entregue conteúdo personalizado em qualquer canal e
dispositivo no momento mais adequado. O Marketing Cloud ajuda profissionais de marketing a medir o impacto de cada interação
sobre seus negócios para otimizar sua abordagem e entregar resultados melhores.
Serviço: Field Service para Android, novas contas sociais e mais suporte ao Lightning Experience
Aproveite o suporte do Lightning Experience para Live Agent, Omni-Channel, contratos de serviço, marcos de caso, macros, clonagem
de caso e mais. Expanda sua operação de serviço de campo com o aplicativo Field Service Lightning para Android. Compartilhe
conhecimento mais rápido com a integração de vídeos e blocos de código em artigos do Knowledge. E permita o uso de até 10
contas sociais com o complemento Atendimento ao cliente social.
Analítica: Relatórios e painéis e o Einstein Analytics
Criar relatórios ficou divertido (ou mais divertido, dependendo do seu ponto de vista) com a introdução do Report Builder do Lightning
nesta versão. E o Einstein Analytics (antigo Wave) adiciona recursos inteligentes, incluindo criação simplificada e mais intuitiva de
aplicativos, sugestões de gráfico e o aperfeiçoador de história do Einstein Discovery.
Comunidades: Portal de conta do cliente, Identidade visual dinâmica e Community Pulse
Elaborado pensando no gerenciamento de contas, o Portal de conta do cliente oferece a seus clientes um local privado e seguro
para acessar e atualizar as informações de suas contas. Conjuntos de identidade visual se aliam ao direcionamento de público,
tornando fácil alterar dinamicamente a aparência e estilo de sua comunidade com base no público que visualiza a página. E o
Community Pulse exibe as métricas comunitárias mais importantes em destaque na área Espaços de trabalho.
Chatter: Criptografia para Chatter, publicações fixadas, principais grupos e tema do Trailhead
A criptografia para Chatter está disponível ao público em geral e inclui mais campos. Fixe uma publicação na parte superior de um
feed de tópicos ou grupo (beta) e descubra quais grupos são mais ativos. Os perfis de usuário e grupos receberam uma nova aparência
de Trailhead.
Arquivos: Quip, arquivos privados em registros e pesquisa aprimorada
Crie, compartilhe e colabore em documentos com o Quip, sem um provedor de arquivos externo. Anexe um arquivo a um registro
e mantenha-o privado, ou compartilhe-o com pessoas ou grupos de sua escolha. Os resultados da pesquisa de arquivos agora podem
ser classificados com base em mais campos.
Integrações do Salesforce: Cisco Spark e aplicativos da Microsoft e do Google
Torne os profissionais de vendas e serviços mais produtivos conectando o Salesforce a alguns dos principais aplicativos de negócios
do setor.
Móvel: Faça mais enquanto estiver em trânsito
Os aplicativos móveis do Salesforce ajudam os seus usuários a permanecer produtivos em seus dias atarefados, não importa onde
estejam. Portanto, temos trabalhado duro para adicionar novas maneiras de ajudar os usuários fora do escritório. O Salesforce oferece
melhorias ao Chatter, a tarefas e a muitos outros recursos de vendas para que os profissionais de vendas possam cuidar de ainda
mais negócios usando seus telefones.
Financial Services Cloud: Extensões de modelo de dados e aplicativo do Lightning para bancos, indicações inteligentes conforme a
necessidade e pontuação e muito mais
Agora profissionais bancários pessoais e consultores financeiros podem aprofundar seus relacionamentos com o cliente e aumentar
a produtividade com extensões de modelo de dados para bancos e três aplicativos do Lightning personalizados para o Financial
Services Cloud: Retail Banking, Retail Banking Console e Wealth Management. Indicações inteligentes conforme a necessidade e
pontuação tornam muito fácil para os usuários criarem, rastrearem e gerenciarem indicações em um fluxo fácil. Aprimoramos seu
poder de personalizar o Financial Services Cloud com novas maneiras de configurar os componentes da interface do usuário do
Financial Account e os campos de resumo da totalização. Agora você pode totalizar o saldo de uma conta financeira para vários
proprietários conjuntos. Além disso, use os novos componentes do Lightning, quatro novos perfis e um novo conjunto de permissões
para iniciar rapidamente suas comunidades de parceiros e clientes. E tem mais: veja a lista completa de aperfeiçoamentos de
usabilidade.
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Como usar as notas de versão

Health Cloud: Lightning Experience vai para o console, Health Cloud habilita o componente de linha do tempo, mapa de residência
e outros
O Health Cloud deu um grande salto ao oferecer as ferramentas de que seus coordenadores de atendimento, cuidadores e pacientes
precisam. Os coordenadores de saúde vão adorar a interface do usuário e os componentes incríveis do Lightning Experience, além
da visualização global da residência e dos relacionamentos do paciente no mapa de Residência. Os pacientes podem fazer login na
comunidade e ver uma linha do tempo dos seus eventos de saúde passados, atuais e futuros. Há muito mais recursos que dão
suporte a atendimento de paciente, como linhas do tempo filtráveis e suporte para contas pessoais.
Personalização: Páginas dinâmicas do Lightning, fluxos traduzíveis, modelos personalizados de páginas do Lightning
Torne suas páginas do Lightning dinâmicas escolhendo quando determinados componentes serão exibidos. Inicie processos quando
acontecer algo diferente de uma mudança de registro, dentro ou fora da sua organização. E distribua o mesmo fluxo a todos os seus
usuários, independentemente do idioma, com o Translation Workbench. Se você tiver expandido seus horizontes para o mundo da
codificação, confira os modelos personalizados de páginas do Lightning.
Segurança e identidade: Logout único, páginas de login com marca e criptografia do Chatter
Com o logout único, os usuários podem efetuar logout de vários aplicativos de uma vez quando o Salesforce é o provedor de
identidade ou de serviços. Você pode aplicar sua marca à página de login no tempo de execução com base na pessoa e local de
login, bem como adotar o visual do Lightning nos fluxos de login. E pode criptografar ainda mais dados, incluindo feeds do Chatter.
Desenvolvimento: Crie o seu próprio aplicativo Salesforce
Salesforce DX é a nova fronteira do desenvolvimento do aplicativo Salesforce, oferecendo a desenvolvedores individuais e equipes
de desenvolvimento um ciclo de vida completo e integrado, projetado para desenvolvimento ágil de alto desempenho. Quer você
esteja usando componentes do Lightning, Visualforce, Apex ou nossas APIs com sua linguagem de programação favorita, melhorias
no Force.com o ajudarão a desenvolver excelentes aplicativos, integrações e pacotes para revender a outras organizações.
Atualizações críticas
Estamos aplicando uma atualização crítica que bloqueia a execução de JavaScript na função HYPERLINK. E adiamos a atualização
crítica que encaminha registros para o processo de aprovação correto quando eles são enviados em segundo plano.
Ajuda e treinamento
Adicionamos módulos e vídeos de tutoriais do Trailhead. Também atualizamos nossa documentação de Confiança e conformidade.
Outros produtos e serviços Salesforce

Como usar as notas de versão
As notas de versão oferecem descrições gerais sucintas sobre os aprimoramentos e os novos recursos. Incluímos informações de
configuração, dicas para ajudá-lo a começar e práticas recomendadas para assegurar o seu sucesso contínuo.
• Oferecemos versões em PDF e em HTML.
• Na versão HTML, as configurações do navegador determinam o idioma utilizado. Para alterar o idioma, role até o fim, clique em
Alterar idioma e selecione um idioma.
• As notas de versão incluem detalhes sobre recursos novos e modificados, não sobre problemas conhecidos, que estão disponíveis
no site de Problemas conhecidos do Salesforce.
Nota: Até a nova versão estar disponível para você, os links das notas de versão para a Ajuda do Salesforce, os guias de
implementação, os guias para desenvolvedores e outras documentações não funcionarão. E, às vezes, os links apontarão para
materiais da versão anterior.
Parte de nossa documentação possui versões de pré-visualização disponíveis várias semanas antes do lançamento. Para acessar
as versões de pré-visualização em Desenvolvedores do Salesforce, selecione Visualizar na lista suspensa Versão da documentação.
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Usar filtros para concentrar-se nas notícias mais importantes

NESTA SEÇÃO:
Usar filtros para concentrar-se nas notícias mais importantes
Os filtros restringem a lista de notas de versão no lado direito da tela, não o conteúdo à esquerda.
Saiba o que está no Salesforce Lightning Experience e o que está no Salesforce Classic
Todos estão animados com o Salesforce Lightning Experience e com tudo o que ele oferece. Mas também entendemos que muitas
organizações continuarão usando o Salesforce Classic exclusivamente durante algumas versões ou em combinação com o Lightning
Experience à medida que ele evolui.
Você pediu!
Nós entregamos os recursos que você pediu no IdeaExchange.
Outros recursos
Além destas notas de versão, fornecemos outros recursos para prepará-lo rapidamente.
Alterações às notas da versão
Leia sobre alterações às notas de versão, com as alterações mais recentes primeiro.
Seu feedback é importante
Sabemos que nossa documentação é muito importante para o sucesso da sua empresa. Queremos saber o que funciona e o que
não funciona para você.

Usar filtros para concentrar-se nas notícias mais importantes
Os filtros restringem a lista de notas de versão no lado direito da tela, não o conteúdo à esquerda.
Experiência
Veja quais recursos estão disponíveis no Lightning Experience, no Mobile e no Salesforce Classic.
Edição
As melhorias de recursos que estarão disponíveis para você dependem da sua edição. Filtre as notas da versão para mostrar somente
as melhorias disponíveis na sua edição.
Impacto do recurso
Alguns recursos exigem que você os ative ou configure para que os usuários possam ter os benefícios. Como administrador, filtre
as notas da versão para focar ou ocultar somente esses recursos. Ou talvez você queira ver somente os recursos que são ativados
automaticamente para seus usuários.
Área de produtos
Veja somente os produtos que a sua organização usa. Se a sua organização trabalha com vendas, mas não com suporte, configure
as notas de versão para que somente as notícias relacionadas a vendas apareçam.
Para restringir a lista de notas de versão, clique em Mostrar filtros, no lado direito da tela.
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Saiba o que está no Salesforce Lightning Experience e o que
está no Salesforce Classic

É possível compartilhar sua lista filtrada de notas de versão com qualquer pessoa. Selecione filtros, copie o URL e distribua o URL como
quiser.

Saiba o que está no Salesforce Lightning Experience e o que está no
Salesforce Classic
Todos estão animados com o Salesforce Lightning Experience e com tudo o que ele oferece. Mas também entendemos que muitas
organizações continuarão usando o Salesforce Classic exclusivamente durante algumas versões ou em combinação com o Lightning
Experience à medida que ele evolui.
Uma chave para o sucesso durante esse período de transição é entender o que está disponível em uma, em ambas ou em todas as
experiências do Salesforce. Para guiá-lo, adicionamos informações sobre a experiência nestas notas de versão, no nível mais alto ao qual
essas informações se aplicam: para nuvens inteiras ou para recursos individuais dentro de nuvens. Vamos ver dois exemplos.
• Feed de caso, um recurso do Service Cloud, está disponível em ambas as experiências de desktop; portanto, sua descrição indica "Essa
alteração se aplica tanto ao Lightning Experience como ao Salesforce Classic".
• Espaço de trabalho de oportunidade, um novo recurso do Sales Cloud, está disponível somente no Lightning Experience; portanto,
sua descrição indica "Esta alteração se aplica apenas ao Lightning Experience".
Se um recurso chave também estiver disponível no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS ou na Web móvel do Salesforce,
mencionaremos isso na descrição do recurso. Mas você também pode verificar a seção Móvel para obter uma lista completa do que há
de novo.

Você pediu!
Nós entregamos os recursos que você pediu no IdeaExchange.
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IdeaExchange

Você pediu!

Ideia entregue

Vendas
Lightning - Salvar e adicionar produtos no botão Oportunidade

Solicitar a usuários que adicionem produtos a oportunidades

Edite a categoria de previsão no Salesforce para Android, no
Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce

Alterar a categoria Previsão de oportunidades

Modo fácil de criar emails em massa

Expandir o alcance dos emails dos representantes com email de
lista

Permitir a entrega de conteúdo em massa por email
Email em massa diretamente da exibição de lista
Capacidade de enviar emails em massa a contatos dentro do
Lightning
Exibir o assunto de emails em massa no Histórico de atividades

Controlar emails de lista na linha de tempo de atividade
Filtrar de mais maneiras na linha de tempo de atividade

Filtrar automaticamente emails em massa do Relatório de
atividades

Controlar emails de lista na linha de tempo de atividade
Filtrar de mais maneiras na linha de tempo de atividade

Capacidade de reposicionar campos de lembrete nos layouts de Assegurar que os representantes nunca se esqueçam de itens com
atividades
Lembretes de tarefa
Exibir lembretes pop-up de tarefas e eventos no Lightning
Experience
O Lightning Experience deve exibir atividades arquivadas

Visualizar atividades passadas e arquivadas com o Histórico de todas
as atividades

Contas, contato, mescla de leads

Cuidar de duplicados usando os conjuntos de registros duplicados
no Lightning Experience

Gerenciamento de duplicados de Data.com: Fornecer um botão
Mesclar no Conjunto de registros duplicados
Mesclar contas com nomes de conta totalmente não relacionados
A função Mesclar contato é limitada

Capacidade de mesclar registros usando o Lightning Experience Mesclar contas pessoais no Lightning Experience
Serviço
Enviar mensagens em publicações sociais de saída

Ajudar seus clientes anexando imagens a publicações sociais

Rastrear pesquisas de artigo do Knowledge e/ou visualizações do Acompanhar visualizações de artigo com monitoramento de
usuário
eventos
Data de visualização do artigo do Knowledge/Filtro Data de
votação nos relatórios

Acompanhar visualizações de artigo com monitoramento de
eventos (entregue parcialmente)

Incorporação do vídeo Wistia nos artigos da KB

Integrar vídeos e blocos de código em artigos do Knowledge

Habilitar a incorporação de vídeos do Youku nos artigos para
atender aos clientes chineses

Integrar vídeos e blocos de código em artigos do Knowledge
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Outros recursos

IdeaExchange

Ideia entregue

Relatório de atribuição de artigo do Knowledge

Seguir o fluxo com atribuições de artigo

Personalização
Mais de quatro campos em uma lista relacionada no Lightning
Experience

Visualizar dados da lista relacionada rapidamente com links rápidos
da lista relacionada

Disponibilizar licenças usadas/licenças totais do objeto UserLicense Objetos alterados
ao público em geral
Tradução de rótulos e campos do Visual Workflow/Flow

Traduzir fluxos no Translation Workbench

Ofereça suporte aos fluxos no Lightning, no Salesforce para
Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce

Adicionar fluxos em qualquer lugar no Salesforce com o
componente de fluxo do Lightning

Adicionar atributo ao componente flow:interview para processar
o fluxo no Lightning UX

Outros recursos
Além destas notas de versão, fornecemos outros recursos para prepará-lo rapidamente.
• Comunidade de preparação para a versão e adoção de recursos. Associe-se a uma comunidade de especialistas do Salesforce.
• Demonstrações da versão. Veja rápidas visões gerais em vídeo sobre o que está vindo nesta versão.
• Visão geral da versão. Crie treinamento interno para seus usuários, analise telas de configuração e aprenda a usar esses recursos.
• Calendário de preparação para lançamento e de eventos de foco de recursos. Registre-se para horas com especialistas e outros
eventos.
• Liberação imediata em tempo real. Inscreva-se e aproveite ao máximo os novos recursos.
• Versão Winter '18. Confira os novos recursos.
• Módulo da versão Winter '18. Obtenha o badge do Trailhead da Winter' 18.
• Exames de manutenção. Mantenha sua certificação atualizada.

Alterações às notas da versão
Leia sobre alterações às notas de versão, com as alterações mais recentes primeiro.

quarta-feira, 1 de novembro de 2017
Salesforce1 agora é Salesforce
O Salesforce1 agora é Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do Salesforce.
Localizar objetos de imagem com o Einstein Object Detection (Beta)
Disponibilidade beta anunciada do Einstein Object Detection.
Explorar recursos com o Trailhead
Adicionado o novo módulo de Trailhead dos Fundamentos da API do Einstein Intent.
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Alterações às notas da versão

Obtenha o valor atualizado de Email_Verified no ponto de extremidade UserInfo e identifique a resposta do URL
Nota de versão adicionada sobre a definição atualizada do email_verified quando um usuário de uma organização ou
comunidade verifica com sucesso seu endereço de email depois de clicar em um link em uma mensagem de confirmação de email.
Lacunas de recursos para o Live Agent no Lightning Experience
Limitação adicionada ao Live Agent no Lightning Experience sobre a utilização de subguias e regras de navegação com as Transcrições
do bate-papo ativo.

25 de outubro de 2017
Field Service Mobile: aplicativo para Android disponível ao público geral e aplicativo para iOS chega à versão 3.0
Chamada adicionada para novo requisito permanente para execução de fluxos.
Versão mais recente do Service Analytics permite escolher entre as opções Rápido (Básico) e Criação personalizada
Nota adicionada sobre o novo assistente de configuração do Visualforce que torna mais fácil e mais precisa a configuração e a criação
do aplicativo.
Field Service Mobile: aplicativo para Android disponível ao público geral e aplicativo para iOS chega à versão 3.0
Remoção da nota de versão intitulada "Personalizar as configurações do aplicativo móvel para diferentes usuários", pois o recurso
foi removido da versão Winter '18. Para obter mais informações, entre em contato com a Salesforce.
Controle a visibilidade da ação em páginas de registro com uma permissão do sistema
Informação adicionada sobre uma nova permissão do usuário que pode afetar os usuários que veem ações personalizadas a partir
do layout de página de um objeto quando visualizam as páginas de registro.
Início: Filtre mais opções no componente Tarefas
Retorno do tópico sobre como filtrar o componente de tarefas na página inicial do Lightning Experience.
Crie papéis de contato para oportunidades a partir de contatos no Lightning Experience
Nota de versão adicionada sobre a nova funcionalidade na lista relacionada da oportunidade para contatos.
Atualize seu fornecedor de autenticação do Facebook para obter informações de email do usuário
Nota de versão adicionada sobre uma mudança no fornecedor de autenticação do Facebook padrão para retornar o endereço de
email do usuário.
AppExchange: Site redefinido, novos tipos de solução
Notas de versão adicionadas anunciando as mudanças no design e no inventário de produtos do AppExchange.
Outras mudanças no console de edição do AppExchange
Informação adicionada sobre a precificação mínima para listas pagas do AppExchange.
Encurtar o ciclo de vida de desenvolvimento com organizações de rascunho (disponível ao público em geral)
Informação corrigida para alocações de rascunho de organizações. Alocações diárias e máximas foram alteradas.
API de metadados
Anúncio removido sobre o campo compactLayoutAssignment no tipo de metadado CustomObject. Nenhuma mudança
nessa versão.

18 de outubro de 2017
Deixar que vendas e marketing acompanhem a influência de várias campanhas sobre oportunidades
Esclarecimento de que os modelos de atribuição de vários contatos de Influência de campanha requerem licenças do Sales Cloud
e do Pardot, e só estarão disponíveis no Sales Cloud após 14 de novembro de 2017.
O que há de novo na versão mais recente do Salesforce para Android e do Salesforce para iOS
Anúncio da disponibilidade geral na semana do dia 16/10/2017 da versão 14.0 do Salesforce para Android e do Salesforce para iOS.
Saiba tudo sobre os novos aprimoramentos para seus usuários.
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Macros: Como criar agentes de suporte eficientes e clientes satisfeitos
Adição de uma nota sobre suporte para texto rápido e modelos de email para macros no Lightning Experience.
Outras alterações de API
Atualização da seção API para refletir que consultas SOQL baseadas no tipo de registro retornam resultados apenas para objetos aos
quais o usuário autor da consulta tem acesso de leitura.
Conectar-se, aprender e desbravar caminhos em conjunto na nova comunidade Trailblazer
Anúncio de que a comunidade Salesforce Success foi renomeada como comunidade Trailblazer.
Turbinar as contas financeiras com visualizações e totalizações personalizáveis
Não há suporte para a funcionalidade de criar novos critérios de filtro e regras de totalização de Conta financeira e determinar quando
uma totalização é acionada e em que condições.

11 de outubro de 2017
Salesforce DX: A nova fronteira para o desenvolvimento de aplicativos Salesforce
Atualização das notas de versão na seção Salesforce DX para refletir alterações introduzidas na GA de meados de outubro dos recursos
do Salesforce DX.
API de metadados
Mudanças anunciadas para o campo compactLayoutAssignment no tipo de metadado CustomObject.
Personalizar sua comunidade com o CMS Connect
Adição de um link com instruções e código para criar a página do conector JSP, necessária para personalização da configuração.
Alterações no processamento da expressão $Label
Métodos não documentados para acessar rótulos personalizados usando o provedor de valor global $Label não funcionarão na
versão mais recente.
Interfaces novas e alteradas do Lightning
Adição de suporte para a interface force:hasRecordId para componentes do Lightning usados na barra de utilitários.

4 de outubro de 2017
Alterações na configuração do G Suite necessárias para a continuidade de eventos de sincronização
Alerta aos clientes do Lightning Sync para Google que, para continuar sincronizando eventos no Winter '18, é necessário solicitar
ao administrador do Google que atualize a configuração do G Suite.
Adição de campo ao objeto Rede
Adição do campo enableUpDownVote ao objeto Rede na API de metadados.
Leads: Agilize as conversões de lead com maior flexibilidade
Esclarecimento de que a nova caixa de diálogo Converter lead requer que as organizações usem a conversão de lead mais recente
baseada em Apex, não a antiga conversão de lead baseada em PLSQL.
Previsões colaborativas: Faça mais com previsões de venda
Adição de informações sobre o novo vídeo para Previsões colaborativas no Lightning Experience.
Gerenciar contratos de serviço no Lightning Experience (disponível ao público em geral)
Esclarecimento de que os itens de linha de contrato não podem sofrer edição em massa no Lightning Experience, e descrição de
uma limitação a respeito de tipos de registro.
Assegurar que os representantes nunca se esqueçam de itens com Lembretes de tarefa
Esclarecimentos de que os usuários podem criar e editar, mas não receber, lembretes de tarefas no Salesforce para Android, Salesforce
para iOS e Web móvel do Salesforce. Além disso, a ação global Nova tarefa não oferece suporte a lembretes de tarefas.
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Ajudar os representantes a se concentrarem na tarefa com notificações de tarefa
Esclarecimentos de que as notificações por push e os lembretes na bandeja de notificação não têm suporte no Salesforce para
Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce.

27 de setembro de 2017
Adicionar novos valores de lista de opções em atualizações de pacotes gerenciados
Removemos essa entrada das notas da versão. Esse recurso não está mais disponível na versão Winter '18, e estamos avaliando-o
para uma futura versão.
Novos objetos
Adição de duas novas APIs: ListEmail e ListEmailRecipientSource.
Impedir chamadas do Apex durante o modo somente leitura
Adição de notas da versão sobre as práticas recomendadas de chamada do Apex no modo somente leitura. Uma organização
Salesforce fica no modo somente leitura durante algumas atividades de manutenção do Salesforce, como alternâncias planejadas
de local e atualizações de instância.
Componentes do Lightning novos e alterados
Adição de informações sobre as alterações em lightning:button e lightning:buttonStateful.
Ajuda e treinamento
Adição da seção de Ajuda e treinamento.
Objetos alterados
Observação de que, no objeto DuplicateRecordSet, o rótulo de campo DuplicateRuleId foi alterado de volta para
Duplicate Rule ID. Anteriormente na versão Winter '18, o rótulo era Parent.
Pardot disponível em japonês (Beta)
Adição de informações sobre a versão beta do Pardot em japonês.

20 de setembro de 2017
Outras alterações no Sales Cloud Einstein
Adição de informações sobre alterações de rótulo no Sales Cloud Einstein
Navegadores compatíveis com o Lightning Experience
Atualização de informações sobre suporte ao Internet Explorer 11 para aplicativos Lightning.
Você pediu!
Adição de Ideias que entregamos.
A validação do código do componente ocorre de modo automático quando você salva
Adição de um link para a seção do guia do desenvolvedor correspondente, que fornece detalhes sobre as validações realizadas.
Relaxar enquanto convertemos seus URLs relativos em URLs absolutos (beta)
Adição de detalhes sobre onde os URLs relativos são convertidos.
Usar macros em seus aplicativos de console do Lightning
Adição de informações sobre suporte a macros em todos os aplicativos de console do Lightning, incluindo o Sales Console.
Lightning Dialer: Gravar saudação personalizada de correio de voz
Remoção do tópico sobre como exibir um número de telefone padrão da empresa ao fazer chamadas.
Ativos: Obter uma visão panorâmica das hierarquias de ativos
Explicação sobre como adicionar a ação Exibir hierarquia de ativos nos layouts de página do ativo.
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Componentes do Lightning novos e alterados
Adição de informações sobre novos componentes, lightning:outputField e lightning:recordViewForm, e
alterações em lightning:datatable e lightning:verticalNavigation.
Objetos alterados
Para o objeto Tarefa, no campo TaskSubtype, foi adicionado o valor da lista de opções Listar email.
Anexar documentos externos a casos e criar relatórios sobre eles
Foi adicionada a informação de que o Chatter deve ser ativado para que os usuários anexem documentos externos aos casos.
Personalizar aplicativos de console com a API JavaScript do console do Lightning (disponível ao público em geral)
A API da barra de utilitários, a API do espaço de trabalho e a API do Omni-Channel foram movidas para o namespace lightning.
Eventos da guia Console, como lightning:tabClosed e lightning:tabFocused, também foram movidos para o
namespace lightning.
Interagir mais facilmente com o Salesforce Authenticator por meio de atualizações de acessibilidade
Adição de informações sobre atualizações de acessibilidade no Salesforce Authenticator 2.10.1.
Ter mais tempo antes que as notificações de backup e restauração sejam exibidas
Adição de informações sobre alterações nas notificações de backup e restauração no Salesforce Authenticator 2.10.1.

13 de setembro de 2017
Visualizar campos somente leitura e de fórmula nas ações rápidas Atualizar um registro
Adição de informações sobre essa mudança.
Simplificar o agendamento com equipes de serviço
Observação de que, por padrão, os campos de tamanho da equipe nos tipos de trabalho estão ocultos para todos os usuários.
Fazer mais com várias assinaturas em relatórios de serviço
Observação de que o campo Tipo de assinatura aparece no editor de modelo de relatório de serviço como Tipo.
Visualizar campos somente leitura no componente Registro relacionado
Adição de informações sobre atualizações no componente Registro relacionado.
Criar os relatórios de amanhã hoje com o Report Builder do Lightning (beta)
Adição de outra diferença entre o criador de relatórios do Salesforce Classic e o criador de relatórios do Lightning Experience. No
criador de relatórios do Lightning Experience, não é possível personalizar a granularidade de data ao agrupar por um campo de data.
Permitir que os usuários realizem reuniões por vídeo e enviem mensagens instantâneas diretamente de um registro com o
componente Conversas em grupo do Cisco Spark
Atualização dos nomes dos componentes.
Deixar os usuários gerenciarem espaços de trabalho compartilhados no Cisco Spark para Salesforce
Atualização dos nomes dos componentes.
Cisco Spark para Salesforce: Conecte-se a clientes e representantes sem sair do Salesforce (disponível ao público em geral)
Atualização dos nomes dos componentes.
Novos tipos de registro do Financial Services Cloud
Novos tipos de registro adicionados aos objetos.
Alterar a categoria Previsão de oportunidades
Adição de informações sobre como atualizar a categoria Previsão de oportunidades.
Manter seus dados externos atualizados com a captura de dados alterados (Piloto)
Esclarecimento de que eventos de alteração de dados devem ser ativados explicitamente para objetos personalizados.
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Incrementar as páginas de sua comunidade com conteúdo JSON (beta)
Adição de uma nota sobre SEO.
Alterar tipo de CustomTab de S-Control para página do Visualforce
Esclarecimento de que agora é possível usar API de metadados para alterar o tipo de CustomTab.

6 de setembro de 2017
API REST de relatórios e painéis
Adição de informações sobre recursos folders na API REST de relatórios e painéis.
O clique rápido em uma ação personalizada não inicia mais múltiplas instâncias
Adição de detalhes sobre a correção desse erro.
Visualizar campos somente leitura e de fórmula nas ações rápidas Atualizar um registro
Adição de informações sobre essa mudança.
Empacotar suas receitas
Adição de informações sobre a necessidade de usar uma receita em um conjunto de dados antes de empacotar a receita.
Integrar herança de compartilhamento a predicados de segurança
Adição da nota de que é possível escolher apenas um objeto suportado por conjunto de dados para compartilhamento de herança
no Analytics.
Atualizações críticas para restrições de CSP mais rígidas
As atualizações críticas serão estendidas a organizações de produção na versão Spring '18, e não na versão Winter '18, agendada
anteriormente.

30 de agosto de 2017
Visualizar dados da lista relacionada rapidamente com links rápidos da lista relacionada
Remoção da declaração de que o componente será automaticamente adicionado às páginas de registro não personalizadas quando
as organizações fizerem o upgrade para o Winter '18.
Pacote gerenciado do Field Service: criação de território mais inteligente, trabalho de vários dias e trabalho designado
Remoção da declaração de que a clonagem avançada estará disponível nas políticas de agendamento.
O Certificado de assinatura SAML foi descontinuado
Instruções esclarecidas sobre quem é afetado e como agir.

segunda-feira, 21 de agosto de 2017
Notas da versão Salesforce Winter '18
Notas da versão da visualização publicadas.

Seu feedback é importante
Sabemos que nossa documentação é muito importante para o sucesso da sua empresa. Queremos saber o que funciona e o que não
funciona para você.
• Formulários de feedback — Enquanto estiver utilizando a documentação de Ajuda do Salesforce, as notas de versão ou os guias
do desenvolvedor, procure o formulário de feedback e dê um voto positivo ou negativo. Adicione comentários, se for o caso.
• Twitter — Se você seguir @salesforcedocs no Twitter, receberá avisos sempre que publicarmos uma nova documentação ou
fizermos atualizações significativas na documentação existente. Siga-nos no Twitter em @salesforcedocs.
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Como e quando os recursos ficam disponíveis?
Alguns recursos do Winter '18 afetarão todos os usuários imediatamente após a ativação da versão. Considere a possibilidade de comunicar
essas alterações com antecedência aos usuários para que eles estejam preparados. Outros recursos requerem ação direta de um
administrador para que os usuários possam se beneficiar da nova funcionalidade.

Navegadores suportados
Os navegadores com suporte no Salesforce variam, dependendo de você estar utilizando o Salesforce Classic ou o Lightning Experience.

Recurso

Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Requer
configuração
pelo
administrador

Entre em contato
com a Salesforce
para ativar

Navegadores compatíveis com o
Lightning Experience
Extensão do suporte ao uso do Microsoft
Internet Explorer versão 11 para acessar
o Lightning Experience
Navegadores compatíveis com o
Salesforce Classic

Salesforce em geral
Avalie o impacto que o Lightning Experience pode causar à produtividade da sua equipe de vendas com a Verificação de prontidão
remodelada. A nova aparência do Lightning Experience torna o trabalho muito mais fácil. Estilo e nova funcionalidade se combinam em
uma página de resultados da pesquisa do Lightning Experience que permite facilmente redimensionar colunas, quebrar texto e classificar
registros. Os usuários do console trabalham mais rapidamente com favoritos, regras de navegação e dois novos componentes.

Recurso

Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

O Lightning Experience recebe uma
nova aparência
Pesquisar
Redimensionar colunas, quebrar texto
e classificar facilmente na página de
resultados de pesquisa
Chegar ao registro certo mais rápido
com os resultados instantâneos
aprimorados
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Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Requer
configuração
pelo
administrador

Ver objetos mais relevantes nos
principais resultados padrão
Obtenha resultados de pesquisa para
mais objetos
Encontrar as coisas em Configuração
mais rápido com a busca rápida
aprimorada
Aplicativos de console do Lightning: Favoritos e navegação personalizada
Usar favoritos em aplicativos de console
Abrir automaticamente registros
relacionados em aplicativos de console
com regras de navegação
Trabalhar mais rapidamente com
Cmd+clique nos aplicativos de console
do Lightning
Usar macros em seus aplicativos de
console do Lightning
Adicionar componentes de Marco e
Acordeão às suas páginas de aplicativo
do console
Permitir que usuários do console
visualizem campos somente leitura no
componente Registro relacionado
Abrir favoritos em uma nova guia do
navegador
Navegar mais rapidamente com atalhos
de teclado
Adicionar guias a aplicativos do
Lightning instalados de pacotes
gerenciados
Conectar-se, aprender e desbravar
caminhos em conjunto na nova
comunidade Trailblazer
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Vendas
Forneça recursos do Lightning Experience de alto impacto que mantêm as equipes de vendas focadas em leads e negócios com mais
chances de gerar vendas. Ajude os representantes a se concentrarem no pipeline de vendas diretamente no Outlook e no Gmail.

Recurso

Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Trailhead
Sales Cloud Einstein
Pontuação de leads do Einstein
Usar Pontuação de leads do Einstein no
Salesforce Classic
Usar mais tipos de conversão de lead com
Pontuação de leads do Einstein
Acompanhar e controlar a ativação de
Pontuação de leads do Einstein
Contatos automatizados do Einstein
Dizer adeus à entrada de dados de contato
(beta)
Ver quantos contatos o Einstein adicionou
ao Salesforce (beta)
Captura de atividades do Einstein
Boas vindas às contas do Microsoft®
Exchange 2013 e 2016
Adicionar atividades para cotações e
contratos
Ver eventos do Microsoft® Office 365®
capturados automaticamente no calendário
do Salesforce
Decidir por quanto tempo retemos seus
dados
Gerenciar facilmente a lista de endereços
excluídos
Einstein Sales Analytics
Outras alterações no Sales Cloud
Einstein
Principais recursos de vendas
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Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Leads
Contas
Configurar contas pessoais com facilidade
Adicionar contas pessoais a campanhas a
partir de relatórios de contas
Campanhas
Deixar que vendas e marketing
acompanhem a influência de várias
campanhas sobre oportunidades
Outras alterações tornam a influência da
campanha mais flexível
Previsões colaborativas
Gerenciamento de território Enterprise
Oportunidades
Adicionar membros da equipe de
oportunidade mais rapidamente
Solicitar a usuários que adicionem produtos
a oportunidades
Crie papéis de contato para oportunidades
a partir de contatos no Lightning Experience
Alterar a categoria Previsão de
oportunidades
Recursos de produtividade
Console de vendas
Email
Expandir o alcance dos emails dos
representantes com email de lista
Controlar emails de lista na linha de tempo
de atividade
Erros nunca mais para campos de
mesclagem de email vazios
Atividades
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Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Assegurar que os representantes nunca se
esqueçam de itens com Lembretes de tarefa
Ajudar os representantes a se concentrarem
na tarefa com notificações de tarefa
Visualizar atividades passadas e arquivadas
com o Histórico de todas as atividades
Filtrar de mais maneiras na linha de tempo
de atividade
Modos de exibição de listas
Larguras de colunas de visualização de lista
se ajustam dinamicamente ao conteúdo
Definir larguras de coluna personalizadas
em mais modos de exibição de lista
Redefinir as larguras das colunas da exibição
de lista personalizada para seu padrão
Quebrar texto em exibições de lista
Usar Clonar ou Salvar como para se apropriar
das exibições de lista
Editar mais registros por vez com a edição
inline em massa
Notas
Calendário
Transferir detalhes de participantes de
evento para o Salesforce com o Lightning
Sync para Google
Compartilhar calendários com colegas no
Lightning Experience
O Programador em nuvem foi
descontinuado
Lightning Dialer
Início
Qualidade de dados
Mesclar contas pessoais no Lightning
Experience
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Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Cuidar de duplicados usando os
conjuntos de registros duplicados no
Lightning Experience
Aprimorar campos em seus registros do
Salesforce com dados de terceiros no
Lightning Experience
Integração com o Google
Lightning para Gmail: Recursos que economizam tempo e novas percepções
Desfrutar de mais recursos para modelos
Gerenciar tarefas do Salesforce no Gmail
Localizar e relacionar itens aos registros
corretos do Salesforce com facilidade
Concentrar-se nos leads com maior
probabilidade de conversão
Lightning Sync
Alterações na configuração do G Suite
necessárias para a continuidade de eventos
de sincronização
Configurar usuários nas licenças Service
Cloud e Force.com
Sincronizar eventos entre o Google Calendar
e o Salesforce
Fazer mais com participantes de reunião em
eventos do Salesforce
Integração com Microsoft®
Lightning para Outlook
Desfrutar de mais recursos para modelos
Gerenciar tarefas do Salesforce no Microsoft®
Outlook®
Localizar e relacionar itens aos registros
corretos do Salesforce com facilidade
Concentrar-se nos leads com maior
probabilidade de conversão
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Recurso

Como e quando os recursos ficam disponíveis?

Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Requer
configuração
pelo
administrador

Entre em contato
com a Salesforce
para ativar

Ganhar percepções sobre a atividade de
clientes em potencial com Engage para
Outlook
Lightning Sync
Salesforce para Outlook
Atualização crítica necessária para continuar
usando o Salesforce para Outlook
Evitar atualizações manuais
Segurança
Criptografar mais informações pessoais
dos clientes (disponível ao público em
geral)
Criptografar os campos Descrição da
oportunidade e Próximas etapas (beta)
Criptografar o campo Nome da
oportunidade (piloto)
Outras alterações no Sales Cloud
O calendário de Eventos do Salesforce
agora se chama Meus eventos
Alterações recentes em calendário
visíveis no Lightning Experience sem
atualizar o navegador
A avaliação de dados de conta do
Data.com foi removida
A guia Data.com está disponível
somente para clientes do Prospector
Pardot disponível em japonês (Beta)

Contratos de
Aproveite o suporte do Lightning Experience para Live Agent, Omni-Channel, contratos de serviço, marcos de caso, macros, clonagem
de caso e mais. Expanda sua operação de serviço de campo com o aplicativo Field Service Lightning para Android. Compartilhe
conhecimento mais rápido com a integração de vídeos e blocos de código em artigos do Knowledge. E permita o uso de até 10 contas
sociais com o complemento Atendimento ao cliente social.
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Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Console de serviço
Fazer mais no Console de serviço com
macros, Live Agent e outros
aprimoramentos
Aplicar marca à comunidade no fluxo
de configuração do Lightning Service
Usar o fluxo de configuração
simplificado do Lightning Knowledge
Entender melhor a atividade dos
clientes com o Community 360
(disponível ao público em geral)
Serviço de campo
Simplificar o agendamento com equipes
de serviço
Novas opções de atribuição em
compromissos de serviço
Atribuir modelos de relatório de serviço
a ordens de serviço e itens de linha de
ordem de serviço
Fazer mais com várias assinaturas em
relatórios de serviço
Fim da reutilização de assinatura em
relatórios de serviço
Rastrear SKUs de produto
Programar turnos vespertinos com
períodos de 24 horas
Visualizar detalhes e arquivos da
hierarquia de localizações de serviço de
campo
Criar regras de compartilhamento para
tipos de trabalho
Economizar tempo com ações de fluxo
de serviço de campo
Filtrar ordens de serviço por tipo de
registro
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Como e quando os recursos ficam disponíveis?

Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Field Service para dispositivo móvel
Field Service Lightning chega ao
Android (disponível ao público em
geral)
Capturar várias assinaturas em
relatórios de serviço
Verificar relatórios de serviço com
visualizações de relatório de serviço
aprimoradas
Definir as preferências de localização
geográfica em modo de segundo plano
Aumentar a usabilidade para equipes
internacionais com a localização de
fluxo
Economizar tempo com solicitações de
produto mais inteligentes
Obter as peças de que você precisa com
pesquisa de produto aprimorada
Pacote gerenciado do Field Service
Traçar seus territórios no mapa com
polígonos de mapa
Programar trabalho ao longo de vários
dias
Programar dependências de trabalho
com trabalhos complexos
Reservar períodos de tempo para
trabalho designado
Exibir recursos de serviço em todos os
territórios
Controlar quais ausências aparecem no
gráfico de Gantt de recursos
Programar compromissos de alta
prioridade ignorando os de menor
urgência
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com a Salesforce
para ativar

Técnicos de campo seguem
automaticamente seus compromissos
Exibir rotas de viagem planejadas e reais
no mapa do console
Definir permissões personalizadas para
usuários do Field Service Lightning
Controlar a configuração de despacho
com progresso gradual no nível de
território
Casos
Economizar tempo ao enviar emails
para clientes com campos de
mesclagem e modelos do Salesforce
Classic
Usar campos de destinatário para
associar emails a contatos de caso
Usar marcos de caso no Lightning
Experience
Clonar casos facilmente
Adicionar um comentário de caso a
partir de uma lista relacionada
Knowledge
Acessar artigos do Knowledge em
organizações de vários idiomas com o
Lightning Experience (beta)
Criar artigos no componente do
Knowledge
Integrar vídeos e blocos de código em
artigos do Knowledge
Acompanhar visualizações de artigo
com monitoramento de eventos
Seguir o fluxo com atribuições de artigo
Escolher suas categorias de dados no
Lightning
Pesquisa do Knowledge: Classificação de resultados de artigo e anexo de documentos externos a caso
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Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Classificar resultados de pesquisa de artigo
do Knowledge
Anexar documentos externos a casos e criar
relatórios sobre eles
Live Agent
Bate-papo com clientes no Lightning
Experience
Controlar o posicionamento e a altura
da janela de bate-papo do agente
Acessar todas as suas transcrições de
bate-papo no Lightning Experience
Continuar a conversão com bate-papos
anteriores para clientes repetidos
Ajudar os agentes a executar várias
tarefas simultaneamente com
visualizações de cabeçalho de
bate-papo
Barra de ferramentas aprimorada para
Agentes de bate-papo
Lacunas de recursos para o Live Agent
no Lightning Experience
Omni-Channel
Rotear trabalho para agentes no
Lightning Experience (disponível ao
público em geral)
Rotear bate-papos do Live Agent com
Omni-Channel no Lightning Experience
Monitorar seu centro de suporte com o
Supervisor Omni-Channel no Lightning
Experience (beta)
Fazer com que os supervisores vejam
apenas o que interessa no Supervisor
Omni-Channel (beta)
Usar uma implementação de
roteamento externo com o
Omni-Channel (Beta)
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Como e quando os recursos ficam disponíveis?

Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Fazer mais com limites elevados para o
Omni-Channel
Usar métodos do Omni-Channel na API
do console e um novo componente no
Lightning Experience (beta)
Manter clientes em espera na frente da
fila com o campo personalizado de data
e hora de solicitação
Excluir os status de presença de usuários
para abrir espaço na organização
Snap-ins para Web
Bater papo com clientes no Lightning
Experience usando o Bate-papo do
Snap-ins
Expulsar os spammers com o Bloqueio
de visitante
Registros de formulário pré-bate-papo
são automaticamente anexados à
transcrição
Passar informações do cliente após o
bate-papo
Gerenciamento de direito
Gerenciar contratos de serviço no
Lightning Experience (disponível ao
público em geral)
Rastrear marcos de caso no Lightning
Experience
Macros
Criar macros e economizar tempo no
Lightning Experience
Não há lugar como a Página inicial do
registro de macros
Executar suas macros na barra de
utilitários
Ativos
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Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores
CTI

Criar números de telefone de
click-to-dial com o componente
lightning:clickToDial
Método de CTI aberta
notifyInitializationComplete disponível
no Lightning Experience
Serviço de atendimento ao cliente social
Ficar mais social com o complemento
Atendimento ao cliente social pro
(Lançamento atrasado)
Configurar o serviço social mais
rapidamente com regras de negócios
sociais
Ajudar seus clientes anexando imagens
a publicações sociais
Visualizar imagens anexas no feed de
caso
Ajudar seus clientes de forma privada
ocultando comentários e respostas do
Facebook
Adicionar mais campos a Personalidade
social para aprender mais sobre os
clientes
Social Studio substitui Radian6 em
botões e texto
Outras alterações
Descontinuação do Chatter Answers na
versão Spring '18
Configurar usuários em licenças do
Service Cloud para o Lightning Sync
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Como e quando os recursos ficam disponíveis?

Analítico
Criar relatórios ficou divertido (ou mais divertido, dependendo do seu ponto de vista) com a introdução do Report Builder do Lightning
nesta versão. E o Einstein Analytics (antigo Wave) adiciona recursos inteligentes, incluindo criação simplificada e mais intuitiva de
aplicativos, sugestões de gráfico e o aperfeiçoador de história do Einstein Discovery.

Recurso

Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Relatórios e painéis
Criar os relatórios de amanhã hoje com
o Report Builder do Lightning (beta)
Abrir relatórios no Quip
Adicionar tabelas com até 10 colunas a
painéis (beta)
Integrar painéis na guia Início e em
aplicativos do Lightning.
Visualizar relatórios filtrados clicando
em segmentos de gráfico em painéis
Obter todo o poder do
compartilhamento avançado de pasta
no Lightning Experience
Aprimoramentos de gráficos para
relatórios e painéis no Lightning
Experience
Outros aprimoramentos em relatórios
e painéis no Lightning Experience
Einstein Analytics
Einstein Analytics, o novo nome do
Wave Analytics
Aplicativos pré-construídos do Analytics
Versão mais recente do Service Analytics
permite escolher entre as opções Rápido
(Básico) e Criação personalizada
Acompanhar passo a passo a criação do seu
aplicativo
Transformar dados em dinheiro com o Sales
Analytics, agora integrado ao Einstein
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Como e quando os recursos ficam disponíveis?

Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Service Analytics remove suposições do
processo de criação do aplicativo,
fornecendo aos agentes percepções mais
precisas sobre desempenho
Obter percepções detalhadas sobre
territórios e técnicos móveis com o Field
Service Analytics
Início do Analytics
Estruturar a experiência do Analytics para
suas equipes
Aumentar a produtividade com o Lightning
Experience na página inicial do Analytics
Localizar lenses e painéis rapidamente com
a pesquisa global do Lightning Experience
Manter-se organizado com as novas páginas
Procurar aplicativo e Detalhes do aplicativo
Exploração e visualização do Analytics
Explorar mais facilmente com as melhorias
no explorador
Fornecer estilo às tabelas com novas
propriedades
Recuperar seu foco
Arrastar e soltar para reordenar colunas de
tabela de valores
Controlar a visibilidade de campos do
conjunto de dados
Permitir que o explorador sugira um gráfico
para seus dados
Visualizar o fluxo de dados usando um
gráfico de Sankey
Desdobrar os dados com o gráfico de
origami
Personalizar dicas de ferramenta de gráfico
Controlar a aparência de gráficos de mapa
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Como e quando os recursos ficam disponíveis?

Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Outros aprimoramentos nos gráficos
Design de painel do Analytics
Ajustar o painel com base nas
recomendações do inspetor
Dividir painéis monolíticos para melhorar o
desempenho (beta)
Economizar tempo editando etapas
Encontrar uma etapa sem lanterna e mapa
Controlar filtros de painel com novo
comportamento de filtragem por facetas
Refinar seu painel com conteúdo
relacionado da Web
Criar controles de painel usando filtros
globais
Conheça as alterações no JSON de painel
para Wave Designer
Outros aprimoramentos no Designer de
painéis do Wave
Integração de dados do Analytics
Assumir o controle da replicação
Ampliar seu alcance com novos conectores
Preparar dados .csv de maneira inteligente
ao criar conjuntos de dados
Criar conjuntos de dados no fluxo de dados
de sua escolha
Manter os dados fluindo com
aprimoramentos no fluxo de dados
Exportar dados para o Einstein Discovery
com a transformação de exportação (beta)
Ir direto ao ponto com a página de edição
de conjunto de dados atualizada
Voltar o relógio dos dados: restaurar versões
anteriores dos conjuntos de dados
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Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Preparar e limpar seus dados em receitas
com sugestões inteligentes e perfis de
coluna
Integrar herança de compartilhamento a
predicados de segurança
Analytics Einstein Discovery
Conectar-se aos dados do Salesforce ainda
mais facilmente com o Einstein Discovery
Exibir recomendações do Einstein Discovery
em um objeto do Salesforce (piloto)
Melhorar ainda mais sua história com o
aperfeiçoador de história
Aprender quais fatores promovem
alterações ao longo do tempo com a linha
de tempo da história
Manter sua análise em dia com a atualização
da história
Criar conjuntos de dados em um fluxo de
dados do Einstein Analytics (Beta)
Analytics Mobile
Experimentar novos gráficos em dispositivos
iOS
Explorar os painéis e lenses mais recentes
em dispositivos Android
Desenvolvimento e personalização do Analytics
Modelos do Analytics proporcionam
funcionalidade mais robusta aos aplicativos
Atualizações na API REST
Descubra painéis com a nova funcionalidade
de SDK.
Aproveitar as novas funcionalidades de
SAQL
Colaborar em painéis com anotações em
comunidades
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Controlar a exibição e a funcionalidade de
painéis integrados
Usar recursos do Apex em painéis do
Analytics (beta)
Empacotar suas receitas

Comunidades
Elaborado pensando no gerenciamento de contas, o Portal de conta do cliente oferece a seus clientes um local privado e seguro para
acessar e atualizar as informações de suas contas. Conjuntos de identidade visual se aliam ao direcionamento de público, tornando fácil
alterar dinamicamente a aparência e estilo de sua comunidade com base no público que visualiza a página. E o Community Pulse exibe
as métricas comunitárias mais importantes em destaque na área Espaços de trabalho.

Recurso

Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Modelos do Lightning e soluções Bolt
Atualizar sua comunidade de
Atendimento ao cliente (Napili)
Fazer mais com a comunidade Partner
Central atualizada
Apresentamos o Portal de conta do
cliente, uma nova maneira de manter
os clientes satisfeitos
Desenvolvedores, criem sua
comunidade à sua maneira
Lightning Bolts não têm limites
Identidade visual dinâmica
Direcionamento de público
Criar públicos com base em critérios de
usuários
Priorizar o que seus públicos veem
CMS Connect (beta)
Personalizar sua comunidade com o
CMS Connect
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Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Incrementar as páginas de sua
comunidade com conteúdo JSON (beta)
Alinhar o conteúdo da sua comunidade
e do seu site com suporte a mais
provedores de CMS (beta)
Relaxar enquanto convertemos seus
URLs relativos em URLs absolutos (beta)
Melhorias de usabilidade e desempenho
Tenha comunidades mais rápidas com
rede de entrega de conteúdo gratuita
(beta)
Personalizar o plano de fundo e a cor do
texto da navegação
Adicionar uma família de fontes
personalizadas mais facilmente
Melhorar o desempenho da
comunidade com armazenamento em
cache do navegador
Obter informações sobre desempenho
com o otimizador de página da
Comunidade do Salesforce (disponível
ao público)
Excluir componentes no painel de
Estrutura de página
Editar componentes personalizados no
Developer Console
Editar a página publicada atual no
Community Builder
Atualizar a página atual para ver
alterações
Comunidades do Lightning
Introduzir uma experiência de
navegação mais intuitiva com o menu
de bloco (beta)
Dar aos membros do portal acesso para
que editem seus perfis
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Ativado para
usuários

Ativado para
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Ver a atividade dos clientes na
comunidade com o Community 360
(disponível ao público geral)
Encontrar o que precisa com pesquisa
global de comunidades peer-to-peer
Novo menu do perfil de usuário para
modelos atualizados
Acessar bibliotecas e mais com a nova
página Recursos
Descobrir arquivos populares
Usar caminho em contratos, pedidos,
cotações e objetos personalizados
Integrar fluxos em páginas de
comunidade do Lightning
Adicionar ações globais ao menu de
navegação
Modelos Koa e Kokua não estão mais
disponíveis para novas comunidades
Chatter em comunidades do Lightning
Integrar Rich Publisher Apps ao editor
do Chatter (disponível ao público em
geral)
Fazer mais com o botão Perguntar
Criar seus próprios megafeeds com
fluxos
Visualizar todos os fluxos da
Comunidade no Salesforce (piloto)
Aumentar a visibilidade das
informações críticas com publicações
fixadas (beta)
Atribuir uma comunidade padrão a um
perfil de usuário
Animar sua comunidade com emojis
Destacar as melhores soluções na sua
comunidade
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Ativar as sugestões de tópicos por
organização e comunidade
Adicionar tópicos com hashtags em
comunidades
Criar um tipo de relatório personalizado
para ver os grupos com melhor
classificação (Lançamento atrasado)
Ver quantas pessoas estão discutindo
um tópico em uma comunidade
Arquivos em comunidades do Lightning
Acessar arquivos externos em
comunidades
Deixar que bibliotecas e pastas mostrem
seu conteúdo na visualização em blocos
(beta)
Organizar suas bibliotecas em
comunidades
Deixar que os parceiros criem entregas
de conteúdo e links públicos para
arquivos (Lançamento atrasado)
Criar componentes personalizados de
visualização de arquivo
Melhorar a experiência de
carregamento com o componente de
carregamento de arquivos
Manter arquivos privados em registros
(Lançamento atrasado)
Criar e colaborar em documentos no
Salesforce com o Quip
Gerenciamento de relacionamento com parceiros
Gerenciar parceiros com programas e
níveis de canal
Melhorar a exposição de seus parceiros
com Fundos de desenvolvimento de
mercado
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Fazer do jeito mais fácil e usar a Configuração guiada para configurar recursos
Deixar que parceiros registrem seus próprios
negócios
Distribuir leads com facilidade
Fornecer fundos de desenvolvimento de
mercado a parceiros
Monitorar o desempenho com cartões
de pontuação de parceiro (beta)
Criar campanhas de parceiro usando o
Distributed Marketing (Piloto)
Community Analytics
Colocar as estatísticas no centro com o
Community Pulse
Colaborar em painéis do Analytics com
anotações
Moderação
Aumentar o engajamento com o
Community Cloud e a integração com o
Marketing Cloud (beta)
Fazer tudo na fila de engajamento de
membros
A fila de discussões pendentes está mais
limpa e robusta
Alternar para Espaços de trabalho e
fazer mais com comunidades
Outras alterações em Comunidades
Mover comunidades mais facilmente
com melhor suporte a conjuntos de
alterações
Gerenciar usuários externos da
comunidade no Lightning Experience
Usar mais objetos em comunidades
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Criar comunidades nas edições
Enterprise, Performance e Unlimited,
mesmo sem licenças de comunidades
URLs compatíveis com SEO para páginas
de detalhes de Caso, Painel, Grupo e
Relatório
Os URLs de artigo não incluem mais o
ID do registro
Personalizar a experiência de login de
sua comunidade com base no usuário
Mostrar ou ocultar o título dos principais
artigos por componente de tópico
Moderadores externos de comunidade
podem ver informações do grupo
Relatórios são abertos na página em que
você está

Chatter
A criptografia para Chatter está disponível ao público em geral e inclui mais campos. Fixe uma publicação na parte superior de um feed
de tópicos ou grupo (beta) e descubra quais grupos são mais ativos. Os perfis de usuário e grupos receberam uma nova aparência de
Trailhead.

Recurso

Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores
Feeds

Aumentar a segurança com criptografia
para Chatter (disponível ao público em
geral)
Visualizar todos os fluxos da
Comunidade no Salesforce (piloto)
Aumentar a visibilidade das
informações críticas com publicações
fixadas (beta)
Dê um toque especial às suas conversas
usando emojis
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Ativar sugestões de tópicos na
organização
Grupos
Criar um tipo de relatório personalizado
para ver os grupos com melhor
classificação (Lançamento atrasado)
Estilo Trailhead para grupos
Perfis de usuário
Perfis de usuário recebem uma
reformulação Trailhead
Astro é seu avatar padrão em mais
lugares
Tire férias sem culpa com a
funcionalidade Fora do escritório
(disponível ao público em geral)

Arquivos
Crie, compartilhe e colabore em documentos com o Quip, sem um provedor de arquivos externo. Anexe um arquivo a um registro e
mantenha-o privado, ou compartilhe-o com pessoas ou grupos de sua escolha. Os resultados da pesquisa de arquivos agora podem ser
classificados com base em mais campos.

Recurso

Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Criar e colaborar em documentos do
Quip no Salesforce
Manter arquivos privados em registros
(Lançamento atrasado)
Classificar resultados de pesquisa com
novos campos
Permissões renomeadas para criação de
link público de entregas de conteúdo
Criar componentes personalizados de
visualização de arquivo

36

Requer
configuração
pelo
administrador

Entre em contato
com a Salesforce
para ativar

Notas da versão Salesforce Winter '18

Como e quando os recursos ficam disponíveis?

Integrações do Salesforce
Torne os profissionais de vendas e serviços mais produtivos conectando o Salesforce a alguns dos principais aplicativos de negócios do
setor.

Ativado para
usuários

Recurso

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Requer
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pelo
administrador

Entre em contato
com a Salesforce
para ativar

Cisco Spark para Salesforce: Conecte-se
a clientes e representantes sem sair do
Salesforce (disponível ao público em
geral)
Integração com o Google:
Correspondência flexível de registros,
mais opções de modelo, sincronização
bidirecional de eventos e alteração
obrigatória na Configuração do
Lightning Sync
Skype para Salesforce: Bater papo e
enviar mensagens instantâneas
(disponível ao público em geral)
Integração com Microsoft®:
Gerenciamento de tarefas, Pardot
Engagement e sincronização para todos

Celular
Os aplicativos móveis do Salesforce ajudam os seus usuários a permanecer produtivos em seus dias atarefados, não importa onde estejam.
Portanto, temos trabalhado duro para adicionar novas maneiras de ajudar os usuários fora do escritório. O Salesforce oferece melhorias
ao Chatter, a tarefas e a muitos outros recursos de vendas para que os profissionais de vendas possam cuidar de ainda mais negócios
usando seus telefones.

Ativado para
usuários

Recurso

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Requer
configuração
pelo
administrador

Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do Salesforce
O que há de novo na versão mais
recente do Salesforce para Android e do
Salesforce para iOS
Todas as novidades do Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do Salesforce
Visualizar objetos mais relevantes na seção
Recentes
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Recurso
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configuração
pelo
administrador

Atualização de requisitos para Salesforce
para Android, Salesforce para iOS e Web
móvel do Salesforce
Gerenciar territórios em trânsito
Gerencie contratos de serviço para
Salesforce para Android, Salesforce para iOS
e Web móvel do Salesforce
Acessar marcos de caso em trânsito
Adicionar um comentário de caso a partir
de uma lista relacionada
Clonar casos facilmente
Gráficos legados no Salesforce para Android,
no Salesforce para iOS e na Web móvel do
Salesforce vão se aposentar no Spring '18
(Aposentadoria por fases)
Desfrutar de uma moderna experiência no
Chatter no Salesforce para iOS
Compartilhar conteúdo com o novo
compositor de publicação do Chatter
Visualizar imagens em linha e múltiplos
anexos no feed do Chatter
Salesforce1 agora é Salesforce
Obtenha respostas rapidamente com a
Ajuda atualizada no Salesforce para
Android, no Salesforce para iOS e na
Web móvel do Salesforce
Salesforce Authenticator
Salesforce Chatter: Uma nova maneira de trabalhar com o Windows 10
Dispositivos compatíveis e instalação
do Salesforce Chatter
O que está disponível no Salesforce
Chatter
Salesforce Mobile Classic
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Financial Services Cloud
Agora profissionais bancários pessoais e consultores financeiros podem aprofundar seus relacionamentos com o cliente e aumentar a
produtividade com extensões de modelo de dados para bancos e três aplicativos do Lightning personalizados para o Financial Services
Cloud: Retail Banking, Retail Banking Console e Wealth Management. Indicações inteligentes conforme a necessidade e pontuação
tornam muito fácil para os usuários criarem, rastrearem e gerenciarem indicações em um fluxo fácil. Aprimoramos seu poder de personalizar
o Financial Services Cloud com novas maneiras de configurar os componentes da interface do usuário do Financial Account e os campos
de resumo da totalização. Agora você pode totalizar o saldo de uma conta financeira para vários proprietários conjuntos. Além disso,
use os novos componentes do Lightning, quatro novos perfis e um novo conjunto de permissões para iniciar rapidamente suas
comunidades de parceiros e clientes. E tem mais: veja a lista completa de aperfeiçoamentos de usabilidade.

Recurso

Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Requer
configuração
pelo
administrador

Entre em contato
com a Salesforce
para ativar

Aumentar a produtividade com o
aplicativo Retail Banking e Retail
Banking Console
Otimizar a experiência do Financial
Services Cloud com Wealth
Management, um novo aplicativo do
Lightning
Criar e gerenciar indicações com
indicações inteligentes conforme a
necessidade e pontuação
Turbinar as contas financeiras com
visualizações e totalizações
personalizáveis
Iniciar rapidamente suas comunidades
de parceiros e clientes
Aprimoramentos de usabilidade ao
Financial Services Cloud
Outros aprimoramentos ao Financial
Services Cloud
O Financial Services Cloud tem novos
objetos e campos
Novos tipos de registro do Financial
Services Cloud

Health Cloud
O Health Cloud deu um grande salto ao oferecer as ferramentas de que seus coordenadores de atendimento, cuidadores e pacientes
precisam. Os coordenadores de saúde vão adorar a interface do usuário e os componentes incríveis do Lightning Experience, além da
visualização global da residência e dos relacionamentos do paciente no mapa de Residência. Os pacientes podem fazer login na
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comunidade e ver uma linha do tempo dos seus eventos de saúde passados, atuais e futuros. Há muito mais recursos que dão suporte
a atendimento de paciente, como linhas do tempo filtráveis e suporte para contas pessoais.

Recurso

Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Requer
configuração
pelo
administrador

Entre em contato
com a Salesforce
para ativar

O Lightning Experience chega ao
console Health Cloud
Permitir que os pacientes vejam a linha
de tempo na comunidade
Gerenciar relacionamentos de paciente
com o mapa de residência
Decidir que registros aparecem nas
Linhas de tempo da comunidade do
Health Cloud Empower e no Console do
Health Cloud
Suporte para contas pessoais no Health
Cloud
Componentes novos e alterados do
Health Cloud Lightning
Objetos do Health Cloud foram
alterados

Personalização
Torne suas páginas do Lightning dinâmicas escolhendo quando determinados componentes serão exibidos. Inicie processos quando
acontecer algo diferente de uma mudança de registro, dentro ou fora da sua organização. E distribua o mesmo fluxo a todos os seus
usuários, independentemente do idioma, com o Translation Workbench. Se você tiver expandido seus horizontes para o mundo da
codificação, confira os modelos personalizados de páginas do Lightning.

Recurso

Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Lightning App Builder
Tornar suas páginas do Lightning
dinâmicas
Levar a personalização de página do
Lightning a um nível totalmente novo
com modelos de páginas personalizados
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Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Criar páginas do Lightning
personalizadas clonando aquelas que
você já tem
Visualizar dados da lista relacionada
rapidamente com links rápidos da lista
relacionada
Permitir que os usuários realizem
reuniões por vídeo e enviem mensagens
instantâneas diretamente de um
registro com o componente Conversas
em grupo do Cisco Spark
Deixar os usuários gerenciarem espaços
de trabalho compartilhados no Cisco
Spark para Salesforce
Familiarizar-se com o componente Lista
de filtros atualizado
Componentes de rich text têm um novo
estilo
Configurar as páginas do Lightning com
componentes personalizados mais
facilmente com menos restrições de
Meu domínio
Adicionar marcos a páginas de registro
de caso
Visualizar campos somente leitura no
componente Registro relacionado
Definir mais valores de variável no
componente de fluxo
O componente Lista relacionada agora
é Lista relacionada – única
Componente Desempenho trimestral
agora é chamado Desempenho
Não há mais suporte para configurações
personalizadas no componente de
exibição de lista
Fluxo de trabalho visual

41

Requer
configuração
pelo
administrador

Entre em contato
com a Salesforce
para ativar

Notas da versão Salesforce Winter '18

Recurso

Como e quando os recursos ficam disponíveis?

Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Requer
configuração
pelo
administrador

Entre em contato
com a Salesforce
para ativar

Traduzir fluxos no Translation
Workbench
Iniciar um fluxo a partir de uma ação
específica de objeto (beta)
Configurar um fluxo para esperar um
evento de plataforma ocorrer
(Lançamento atrasado)
Adicionar fluxos em qualquer lugar no
Salesforce com o componente de fluxo
do Lightning
Adicionar fluxos a comunidades do
Lightning
Definir valores para variáveis de lista de
opções e lista de opções de seleção
múltipla
Personalizar a aparência de entrevistas
de fluxo com a API REST (Piloto)
Acessar dados criptografados em fluxos
(disponível ao público em geral)
Process Builder
Iniciar um processo quando ocorrer um
evento de plataforma (Lançamento
atrasado)
Fazer referência a usuários e filas
rapidamente nos seus processos
Acessar dados criptografados no Process
Builder (disponível ao público em geral)
Globalização: ativação mais fácil de várias moedas, suporte a fluxo e formato XLIFF no Translation Workbench
Ativar várias moedas sem entrar em
contato com o suporte
Importar e exportar arquivos de
tradução como XLIFF
Translation Workbench oferece suporte
a fluxo
Salesforce Connect
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Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Processar grandes conjuntos de dados
de objetos externos usando Apex em
lote
Verificar acesso a dados de objeto
externo
Campos e listas de opções
Gerenciar valores inativos da lista de
opções de modo mais fácil com a
paginação
Compartilhamento
Não espere para realizar operações com
exclusão assíncrona de
compartilhamentos obsoletos
(disponível ao público em geral)
Compartilhar contatos comerciais
manualmente em organizações que
usam contas pessoais (disponível ao
público em geral)
AppExchange
Encontre a solução perfeita mais rápido
no novo e inteligente AppExchange
Bolt Solutions e Lightning Data agora
estão disponíveis no AppExchange
Configuração
Suporte para Swagger em Serviços
externos (beta)
Executar mais acionadores de tempo de
fluxo de trabalho por hora
Aplicação do bloqueio da execução de
JavaScript na função HYPERLINK
(atualização crítica)
Visualizar campos somente leitura e de
fórmula nas ações rápidas Atualizar um
registro
Ações incluídas em um layout de página
não podem mais ser excluídas
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Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Requer
configuração
pelo
administrador

Entre em contato
com a Salesforce
para ativar

O clique rápido em uma ação
personalizada não inicia mais múltiplas
instâncias
Atualização crítica "Verificar se os
registros enviados em segundo plano
são encaminhados para o processo de
aprovação correto" foi adiada
Configurar usuários em licenças do
Force.com para Lightning Sync
Controle a visibilidade da ação em
páginas de registro com uma permissão
do sistema

Segurança e identidade
Com o logout único, os usuários podem efetuar logout de vários aplicativos de uma vez quando o Salesforce é o provedor de identidade
ou de serviços. Você pode aplicar sua marca à página de login no tempo de execução com base na pessoa e local de login, bem como
adotar o visual do Lightning nos fluxos de login. E pode criptografar ainda mais dados, incluindo feeds do Chatter.

Recurso

Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Requer
configuração
pelo
administrador

Autenticação e identidade
Alterar a experiência de login dos
usuários com a identidade visual
dinâmica
Permitir que usuários efetuem logout
de todos os aplicativos ao mesmo
tempo com logout único (disponível ao
público em geral)
Dar uma cara nova aos fluxos de login
O Certificado de assinatura SAML foi
descontinuado
Credenciais nomeadas: Mais opções de implementação, aplicação de esquema de URL
Implantar opções de chamada de credencial
nomeada por meio de conjuntos de
alterações, pacotes ou API de metadados
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Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Evitar esquemas incorretos em URLs de
credenciais nomeadas
Atualize seu fornecedor de autenticação
do Facebook para obter informações de
email do usuário
Obtenha o valor atualizado de
Email_Verified no ponto de
extremidade UserInfo e identifique a
resposta do URL
Salesforce Shield
Criptografia de plataforma
Filtrar dados criptografados com criptografia
determinística (piloto)
Estender a criptografia de plataforma e o
gerenciamento de chaves à nuvem pública
(disponível ao público em geral)
Criptografar seus dados no Chatter
(disponível ao público em geral)
Acessar dados criptografados com fluxos e
o Process Builder (disponível ao público em
geral)
Exigir sessão de alta garantia para tarefas de
gerenciamento de chaves (beta)
Criptografar mais campos de PII em contas,
contas pessoais, contatos e leads (disponível
ao público em geral)
Criptografar o campo Nome da
oportunidade (piloto)
Compatibilidade de criptografia com tabelas
mínimas (beta)
Último lembrete: Ativação automática da
atualização crítica Desativar o
mascaramento de dados criptografados
Acompanhar o uso do gerenciamento de
chaves de criptografia em registros de
monitoramento de evento
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Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Requer
configuração
pelo
administrador

Entre em contato
com a Salesforce
para ativar

Monitoramento de eventos
Acompanhar pesquisas e cliques dos
usuários com arquivos de registro de evento
Rastrear visualizações de artigos do
Knowledge com arquivos de registro de
evento
Visualizar o uso de segredos do locatário
com arquivos de log de evento
Valor do campo IP do cliente agora contém
uma string
Novos nomes, mas os mesmos dados
excelentes no aplicativo Event Monitoring
Analytics
O tipo de evento Rastreamento de UI foi
descontinuado
Outras alterações
Melhor proteção para o navegador em
páginas, sites e comunidades do
Visualforce
HSTS (HTTP Strict Transport Security,
Segurança de transporte estrita HTTP)
redireciona navegadores para usar
HTTPS
Verificação de integridade: Escolha uma
linha de base padrão e renomeie linhas
de base quando necessário

Desenvolvimento
Salesforce DX é a nova fronteira do desenvolvimento do aplicativo Salesforce, oferecendo a desenvolvedores individuais e equipes de
desenvolvimento um ciclo de vida completo e integrado, projetado para desenvolvimento ágil de alto desempenho. Quer você esteja
usando componentes do Lightning, Visualforce, Apex ou nossas APIs com sua linguagem de programação favorita, melhorias no
Force.com o ajudarão a desenvolver excelentes aplicativos, integrações e pacotes para revender a outras organizações.
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Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Requer
configuração
pelo
administrador

Salesforce DX (Lançamento atrasado)
Explorar o Salesforce DX (Lançamento
atrasado)
Ser mais produtivo com a CLI do
Salesforce (disponível ao público em
geral) (Lançamento atrasado)
Encurtar o ciclo de vida de
desenvolvimento com organizações de
rascunho (disponível ao público em
geral) (Lançamento atrasado)
Gerenciar suas organizações de
rascunho com o Developer Hub
(disponível ao público em geral)
(Lançamento atrasado)
Rastrear e sincronizar sua origem
(disponível ao público em geral)
Criar mais rápido com as ferramentas
de desenvolvedor do Salesforce para
Visual Studio Code (disponíveis ao
público em geral) (Lançamento
atrasado)
Imaginar o que você pode fazer com
Empacotamento de segunda geração
(Beta) (Lançamento atrasado)
Deixar suas organizações de rascunho
em forma (piloto)
Serviços da plataforma Einstein
Einstein Language (beta): Incorpore
processamento de linguagem natural
aos seus aplicativos
Einstein Vision: modelos com diversos rótulos, feedback de modelo e conjuntos de dados globais
Alternar para o novo ponto final da API
Usar feedback para otimizar seu modelo
Identificar vários objetos com um modelo
de vários rótulos

47

Entre em contato
com a Salesforce
para ativar

Notas da versão Salesforce Winter '18

Recurso

Como e quando os recursos ficam disponíveis?

Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Classificar imagens com modelos
predefinidos
Adicionar dados a um modelo com
conjuntos de dados globais
A criação de um conjunto de dados requer
um tipo de conjunto de dados
Chamadas da API Einstein Image
Classification descontinuadas
Localizar objetos de imagem com o Einstein
Object Detection (Beta)
Componentes do Lightning
Atualizações críticas para restrições de
CSP mais rígidas
Criar interfaces do usuário incríveis com
os novos componentes do Lightning de
base
Conhecer a nova biblioteca de
componentes (beta)
Conhecer o Visualizador de API
LockerService atualizado
A validação do código do componente
ocorre de modo automático quando
você salva
Alterações no processamento da
expressão $Label
Criar modelos de páginas
personalizados com componentes do
Lightning
Usar serviços do Apex no
lightning:container (disponível ao
público em geral)
Usar o Serviço de dados do Lightning
para realizar operações de registro sem
um Apex code (disponível ao público
em geral)
Retornar um resultado de aura:method
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Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Limite de dados de carga útil do cliente
aumentado para 4 MB
Traduzir guias de Componentes do
Lightning
A correspondência de caracteres curinga
em aura:dependency foi descontinuada
Componentes do Lightning novos e alterados
Atualizar seus componentes para a versão
mais recente da API para usar o novo
lightning: Componentes
Tornar os componentes de página do
Lightning sensíveis à largura com
lightning:flexipageRegionInfo
Eventos novos e alterados do Lightning
Interfaces novas e alteradas do
Lightning
Visualforce
Permitir aplicação de proteção contra
CSRF em solicitações GET para páginas
do Visualforce (atualização crítica)
Aplicar automaticamente folhas de
estilo do Lightning Experience a páginas
do Visualforce (beta)
Preparar suas páginas para o Lightning
Experience
Acessar valores no cache da organização
do Cache de plataforma usando
variáveis globais do Visualforce
Limite de dados de solicitação remota
de JavaScript aumentado para 4 MB
Outras alterações no Visualforce
Apex
Executar testes paralelos usando uma
nova opção na anotação @isTest
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Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Executar testes do Apex por meio da API
usando nomes de classe
Executar testes do Apex de forma
síncrona sem acionar regras de
atribuição de caso
Implantações agora recompilam todo
o Apex code
Novas maneiras de localizar e exibir
registros duplicados
Acessar valores no cache da organização
do Cache de plataforma usando
variáveis globais do Visualforce
Valor de permanência de Cache.Org.put
agora corresponde à documentação
Alocações de cache de plataforma em
implantações de conjunto de alterações
e atualizações de pacote gerenciado não
são mais redefinidas
Acesso aprimorado a objetos externos
a partir do Apex em lote
Controlar o acesso aos serviços REST do
Apex
Impedir chamadas do Apex durante o
modo somente leitura
Apex: Classes novas e alteradas
Novas classes do Apex
Classes do Apex alteradas
ConnectApi (Chatter no Apex): classes e enumerações novas e alteradas
Classes do Chatter no Apex novas e
alteradas
Classes de entrada do Chatter no Apex
novas e alteradas
Classes de saída do Chatter no Apex novas
e alteradas
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Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Enumerações do Chatter no Apex novas e
alteradas
ISVforce
Criar seu negócio de ISV mais
rapidamente com a lista de verificação
Trailblazer do AppExchange
Gerenciar planos de negócios no
console de publicação do AppExchange
Controlar e rastrear o acesso ao seu
aplicativo com parâmetros de recurso
(disponível ao público em geral)
(Lançamento atrasado)
Atualizações de pacote gerenciado
preservam os valores desativados e
reativados de conjunto de valores
globais
Meu domínio ativado automaticamente
em organizações de patch
Alocações de cache de plataforma em
implantações de conjunto de alterações
e atualizações de pacote gerenciado não
são mais redefinidas
Excluir S-Controls de pacotes
Gerenciados - Lançados
Alterar tipo de CustomTab de S-Control
para página do Visualforce
Recursos do Salesforce DX para
parceiros (disponível ao público em
geral)
Outras mudanças no console de edição
do AppExchange
Depurando
Reter mais registros de depuração por
mais tempo
Depurar eventos de registro para
assinaturas de evento de plataforma
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Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores
API

Objetos novos e alterados
Novos objetos
Objetos alterados
SOSL
API REST
Novos recursos: Fluxos e entrevistas de fluxo
(piloto)
API SOAP
Chamadas e tipos novos, alterados e
descontinuados
API REST do Chatter
Recursos da API REST do Chatter novos e
alterados
Corpos de solicitação da API REST do Chatter
novos e alterados
Corpos de resposta da API REST do Chatter
novos e alterados
API REST de relatórios e painéis
Novos recursos e parâmetros: Folders e
Analytic Notifications
Métodos novos e alterados: Instâncias de
relatório
Recursos alterados: Dashboard Describe e
Dashboard Results
API em massa 2.0 (disponível ao público
em geral)
API do conjunto de ferramentas
API do conjunto de ferramentas agora é
compatível com operações CRUD em
organizações ativas
Atualizar campos individuais de mais
objetos da API do conjunto de ferramentas
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Navegadores suportados

Ativado para
usuários

Ativado para
admn
i sitradores/desenvovledores

Requer
configuração
pelo
administrador

Entre em contato
com a Salesforce
para ativar

Objetos novos e alterados na API do
conjunto de ferramentas
Chamadas e recursos alterados na API do
conjunto de ferramentas
API de metadados
Serviços de dados: Trabalhar em milhões de registros com objetos grandes personalizados e SOQL assíncrono
Manipular milhões (ou mesmo bilhões!) de
registros com objetos grandes
personalizados (disponível ao público em
geral)
Consultar milhões de registros com SOQL
assíncrono (disponível ao público em geral)
Mensagens corporativas
Manter seus dados externos atualizados
com a captura de dados alterados (Piloto)
Entregar milhões de eventos por dia com
eventos de plataforma de alto volume
(piloto)
Personalizar aplicativos de console com
a API JavaScript do console do Lightning
(disponível ao público em geral)
API de CTI aberta
Outras alterações de API

Navegadores suportados
Os navegadores com suporte no Salesforce variam, dependendo de você estar utilizando o Salesforce Classic ou o Lightning Experience.
NESTA SEÇÃO:
Navegadores compatíveis com o Lightning Experience
Consulte os navegadores compatíveis e as limitações do Lightning Experience.
Extensão do suporte ao uso do Microsoft Internet Explorer versão 11 para acessar o Lightning Experience
Inscreva-se para o suporte estendido ao IE11 para continuar usando o Internet Explorer 11 com o Lightning Experience após a data
de descontinuação, em 16 de dezembro de 2017.
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Navegadores compatíveis com o Salesforce Classic
O Salesforce Classic é compatível com o Microsoft® Internet Explorer® versão 9, 10 e 11 e o Apple® Safari® versão 10.x no macOS. Ele
também é compatível com as versões estáveis mais recentes do Microsoft Edge, Mozilla® Firefox® e Google Chrome™. Há algumas
limitações.

Navegadores compatíveis com o Lightning Experience
Consulte os navegadores compatíveis e as limitações do Lightning Experience.

EDIÇÕES

Nota:
• O Salesforce não oferece suporte para aplicativos que não sejam navegadores que
incorporam o WebView ou controles similares a fim de renderizar conteúdo para Salesforce
Classic, Lightning Experience ou Web móvel do Salesforce. Exemplos de abordagens que
incorporam esse tipo de controle incluem: controle de navegador da Web da Microsoft,
navegador Chromium incorporado da Electron, UIWebView e WKWebView do iOS e
WebView do Android.

O Lightning Experience está
disponível em: Edições
Essentials, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

• Não é possível acessar o Lightning Experience em um navegador móvel. Em vez disso,
recomendamos o uso do aplicativo Salesforce quando você estiver trabalhando em um
dispositivo móvel. Para obter uma lista dos navegadores móveis compatíveis com o
Salesforce, consulte Requisitos do aplicativo Salesforce.
Importante: O suporte ao Internet Explorer 11 para acessar o Lightning Experience está sendo encerrado a partir da versão
Summer '16.
• Você poderá continuar a usar o IE11 para acessar o Lightning Experience até 16 de dezembro de 2017.
• Se optar pelo suporte estendido para IE11, você poderá continuar usando o IE11 para acessar o Lightning Experience até 31
de dezembro de 2020.
• O IE11 tem importantes problemas de desempenho no Lightning Experience.
• Essa alteração não afeta o Salesforce Classic ou os usuários de organizações com Comunidades.
Microsoft®
Internet
Explorer®

Microsoft® Edge Google Chrome™ Mozilla® Firefox® Apple® Safari®

Lightning Experience IE 11 (EOL 31 de
Mais recente
dezembro de 2020)

Mais recente

Mais recente

10.x+

Aplicativos de
IE 11 (EOL 31 de
Mais recente
console do Lightning dezembro de 2020)

Mais recente

Mais recente

10.x+

Comunidades do
Lightning

IE 11

Mais recente

Mais recente

Mais recente

10.x+

Considerações
especiais de
configuração?

Não

Não

Não

Não

Não

Limitações?

Sim

Sim

Não

Sim

Sim
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Extensão do suporte ao uso do Microsoft Internet Explorer
versão 11 para acessar o Lightning Experience

Nota: O termo "versão mais recente" é definido pelos fornecedores de navegador. Consulte o suporte do seu navegador para
compreender o significado de "versão mais recente".

Extensão do suporte ao uso do Microsoft Internet Explorer versão 11 para
acessar o Lightning Experience
Inscreva-se para o suporte estendido ao IE11 para continuar usando o Internet Explorer 11 com o
Lightning Experience após a data de descontinuação, em 16 de dezembro de 2017.

EDIÇÕES

O suporte estendido ao IE11 estará disponível até 31 de dezembro de 2020. Esse período estendido
lhe proporcionará o tempo necessário para migrar do IE11 para navegadores mais modernos e
seguros sem impedi-lo de aproveitar imediatamente os benefícios do Lightning Experience.

O Lightning Experience está
disponível em: Edições
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Para ver os detalhes completos do Suporte estendido para IE11, incluindo o que é ou não oferecido
e o que você precisa fazer, consulte Suporte estendido para acessar o Lightning Experience usando
o Microsoft Internet Explorer versão 11.

Importante: Lembre-se de que o IE11 tem importantes problemas de desempenho no Lightning Experience.

Navegadores compatíveis com o Salesforce Classic
O Salesforce Classic é compatível com o Microsoft® Internet Explorer® versão 9, 10 e 11 e o Apple®
Safari® versão 10.x no macOS. Ele também é compatível com as versões estáveis mais recentes do
Microsoft Edge, Mozilla® Firefox® e Google Chrome™. Há algumas limitações.
Nota: Não há suporte ao uso do Salesforce Classic em um navegador móvel. Em vez disso,
recomendamos o uso do aplicativo Salesforce quando você estiver trabalhando em um
dispositivo móvel. Para ver quais navegadores móveis são compatíveis com o Salesforce,
consulte Requisitos do aplicativo Salesforce.

EDIÇÕES
Salesforce Classic disponível
em: Todas as edições

Microsoft®
Internet
Explorer®

Microsoft® Edge Google Chrome™ Mozilla® Firefox® Apple® Safari®

Salesforce Classic

IE 9+

Mais recente

Mais recente

Mais recente

10.x+

Console do
Salesforce

IE 9+

Mais recente

Mais recente

Mais recente

Não

Considerações
especiais de
configuração?

Sim

Não

Não

Sim

Não

Limitações?

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Nota:
• O termo "versão mais recente" é definido pelos fornecedores de navegador. Consulte o suporte do seu navegador para
compreender o significado de "versão mais recente".
• O suporte do Salesforce Classic para Microsoft® Internet Explorer® versões 7 e 8 foi interrompido a partir da versão Summer
'15.
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Salesforce em geral: Produtividade aprimorada com a
Pesquisa, o Console e a Verificação de prontidão do
Lightning Experience

Salesforce em geral: Produtividade aprimorada com a Pesquisa, o
Console e a Verificação de prontidão do Lightning Experience
Avalie o impacto que o Lightning Experience pode causar à produtividade da sua equipe de vendas com a Verificação de prontidão
remodelada. A nova aparência do Lightning Experience torna o trabalho muito mais fácil. Estilo e nova funcionalidade se combinam em
uma página de resultados da pesquisa do Lightning Experience que permite facilmente redimensionar colunas, quebrar texto e classificar
registros. Os usuários do console trabalham mais rapidamente com favoritos, regras de navegação e dois novos componentes.
NESTA SEÇÃO:
O Lightning Experience recebe uma nova aparência
Com base no seu feedback, aprimoramos a densidade da informação, a legibilidade e o contraste, além de termos adicionado um
toque de cor. Isso significa menos tempo de rolagem e procura e mais tempo focado no que mais importa. Essa alteração se aplica
somente ao Lightning Experience.
Pesquisa: Colunas de resultados de pesquisa ajustáveis e resultados instantâneos mais inteligentes
Dois recursos populares chegaram à lista suspensa de resultados instantâneos. A correção ortográfica salva o dia – ou pelo menos
a pesquisa – quando usuários inserem um termo questionável. Além disso, os usuários podem localizar correspondências rápidas
de contatos e oportunidades incluindo o nome da conta no termo de pesquisa. Na página de resultados de pesquisa, os usuários
podem ajustar a largura das colunas e a quebra de texto, bem como classificar os resultados mais facilmente – mesmo resultados
de artigos do Knowledge. Representantes de suporte podem anexar documentos externos a casos, e administradores podem criar
relatórios que mostram quais documentos externos foram anexados. A disponibilidade de recursos é diferente no Lightning Experience
e no Salesforce Classic.
Aplicativos de console do Lightning: Favoritos e navegação personalizada
Estamos levando mais recursos dos aplicativos de console do Salesforce Classic para o Lightning Experience e adicionando novos
recursos. Ajude seus usuários a trabalhar de modo mais rápido definindo como os registros são abertos nos aplicativos de console
do Lightning e adicionando novos componentes às páginas do Lightning. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Abrir favoritos em uma nova guia do navegador
Tornamos fácil acessar os favoritos. Agora você pode clicar com o botão direito em um favorito para abri-lo em uma nova guia do
navegador. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Navegar mais rapidamente com atalhos de teclado
Novos atalhos de teclado permitem que os usuários sejam mais eficientes no console e em aplicativos de navegação padrão do
Lightning. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Adicionar guias a aplicativos do Lightning instalados de pacotes gerenciados
Você tem um recurso do Salesforce que acessa com frequência enquanto trabalha com um pacote gerenciado? Se você instalar um
aplicativo do Lightning de um pacote gerenciado, poderá anexar itens de navegação padrão ou guias personalizadas ao aplicativo.
Esse é um novo recurso no Lightning Experience.
Conectar-se, aprender e desbravar caminhos em conjunto na nova comunidade Trailblazer
A comunidade Trailblazer agora se chama comunidade Trailblazer. Para combinar com nosso novo nome, reprojetamos a página
inicial para que seja mais fácil encontrar respostas, compartilhar ideias e conectar-se com a comunidade. Tudo o que você adora na
comunidade Trailblazer, com uma pitada da mágica Trailhead.
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O Lightning Experience recebe uma nova aparência

O Lightning Experience recebe uma nova aparência
Com base no seu feedback, aprimoramos a densidade da informação, a legibilidade e o contraste, além de termos adicionado um toque
de cor. Isso significa menos tempo de rolagem e procura e mais tempo focado no que mais importa. Essa alteração se aplica somente
ao Lightning Experience.

Aqui estão mais detalhes do que mudou.
• Maior densidade de informações e menos espaço em branco para que você possa ver mais do que precisa sem rolagem.
• Legibilidade aprimorada (usando tamanho de fonte e cor) para chamar a atenção para o que é mais importante.
• Melhor contraste entre primeiro plano e plano de fundo, facilitando a procura e a rolagem enquanto você mantém o foco no que
precisa. Adicionamos, inclusive, cores e uma imagem de plano de fundo inspirada em nosso próprio Trailhead.
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Pesquisa: Colunas de resultados de pesquisa ajustáveis e
resultados instantâneos mais inteligentes

Você não precisa fazer nada para começar a aproveitar esses aprimoramentos. Porém, se quiser, você pode mudar a imagem do plano
de fundo e a cor azul para cinza neutro. Em Configuração, insira Temas e identidade visual na caixa Busca rápida, selecione
Temas e identidade visual e, em seguida, selecione Ocultar.

Pesquisa: Colunas de resultados de pesquisa ajustáveis e resultados
instantâneos mais inteligentes
Dois recursos populares chegaram à lista suspensa de resultados instantâneos. A correção ortográfica
EDIÇÕES
salva o dia – ou pelo menos a pesquisa – quando usuários inserem um termo questionável. Além
disso, os usuários podem localizar correspondências rápidas de contatos e oportunidades incluindo
Disponível em: Todas as
o nome da conta no termo de pesquisa. Na página de resultados de pesquisa, os usuários podem
edições, exceto
ajustar a largura das colunas e a quebra de texto, bem como classificar os resultados mais facilmente
Database.com
– mesmo resultados de artigos do Knowledge. Representantes de suporte podem anexar
documentos externos a casos, e administradores podem criar relatórios que mostram quais
documentos externos foram anexados. A disponibilidade de recursos é diferente no Lightning Experience e no Salesforce Classic.
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Pesquisa: Colunas de resultados de pesquisa ajustáveis e
resultados instantâneos mais inteligentes

NESTA SEÇÃO:
Redimensionar colunas, quebrar texto e classificar facilmente na página de resultados de pesquisa
Os usuários podem ajustar a largura de colunas e quebrar longas linhas de texto nos resultados de pesquisa, para que possam conferir
os resultados sem precisar rolar para os lados. Além disso, o menu de classificação aprimorado organiza os resultados da pesquisa.
Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Chegar ao registro certo mais rápido com os resultados instantâneos aprimorados
Chegue ao registro certo antes mesmo de chegar à página de resultados de pesquisa. A correção ortográfica chegou aos resultados
instantâneos. E, se você souber qual a conta associada ao contato ou oportunidade, os resultados instantâneos oferecerão mais
sugestões relevantes. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Ver objetos mais relevantes nos principais resultados padrão
Quando usuários começam a usar o Salesforce, os principais resultados da página de resultados de pesquisa contêm os mesmos
itens que a barra de navegação do Lightning Experience. Conforme usuários criam um histórico de pesquisa, a lista padrão é
substituída por seus objetos mais usados. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Obtenha resultados de pesquisa para mais objetos
Registros de análise, fundo de parceiro e equipe de serviço são pesquisáveis. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao
Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce móvel.
Encontrar as coisas em Configuração mais rápido com a busca rápida aprimorada
A Busca rápida oferece mais maneiras de encontrar o que você precisa, com resultados de pesquisas relacionadas, links para pesquisa
global e mais. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
CONSULTE TAMBÉM:
Pesquisa do Knowledge: Classificação de resultados de artigo e anexo de documentos externos a caso
Classificar resultados de pesquisa com novos campos
Acompanhar pesquisas e cliques dos usuários com arquivos de registro de evento

Redimensionar colunas, quebrar texto e classificar facilmente na página de resultados
de pesquisa
Os usuários podem ajustar a largura de colunas e quebrar longas linhas de texto nos resultados de pesquisa, para que possam conferir
os resultados sem precisar rolar para os lados. Além disso, o menu de classificação aprimorado organiza os resultados da pesquisa. Essa
alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Redimensionar e quebrar
Para ajustar a largura de uma coluna, clique na borda em seu cabeçalho e arraste.
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Pesquisa: Colunas de resultados de pesquisa ajustáveis e
resultados instantâneos mais inteligentes

Para alterar as preferências de quebra de texto de uma coluna, clique na seta para baixo em seu cabeçalho.

O sistema se lembra da largura e das preferência de quebra de texto das colunas, então os resultados de pesquisas no futuro ficarão tão
bons quanto hoje. Algumas exceções: Os resultados de pesquisas de Tarefas, Eventos e Painéis retornam ao padrão em pesquisas futuras.
Por padrão, a quebra de texto está ativada. Quando um usuário desativa a quebra de texto, reticências indicam quando o texto está
longo demais para caber na coluna. O comprimento do rótulo do cabeçalho determina a largura mínima da coluna.

Não é possível usar redimensionamento de coluna e quebra de texto em resultados de pesquisa de origens externas.

Classificar resultados
Para classificar resultados de pesquisa, clique no cabeçalho de uma coluna ou use o menu de classificar reprojetado.

Para alterar a direção da classificação, clique na seta no cabeçalho da coluna.
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Pesquisa: Colunas de resultados de pesquisa ajustáveis e
resultados instantâneos mais inteligentes

Em resultados de pesquisa de artigos do Knowledge, escolha um campo no menu de classificação e depois altere a direção de classificação
usando os links Crescente ou Decrescente.
Quando os resultados são classificados por relevância, os resultados mais relevantes sempre são mostrados na parte superior.

Chegar ao registro certo mais rápido com os resultados instantâneos aprimorados
Chegue ao registro certo antes mesmo de chegar à página de resultados de pesquisa. A correção ortográfica chegou aos resultados
instantâneos. E, se você souber qual a conta associada ao contato ou oportunidade, os resultados instantâneos oferecerão mais sugestões
relevantes. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Quando um termo de pesquisa não recebe resultados devido a um possível erro ortográfico, são exibidos aos usuários resultados que
correspondem à grafia correta do termo. O Salesforce verifica apenas o nome do registro. A correção ortográfica funciona apenas para
um termo, mesmo que mais de um seja inserido. Se houver mais de um termo escrito incorretamente, o Salesforce corrigirá apenas o
primeiro deles.
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Pesquisa: Colunas de resultados de pesquisa ajustáveis e
resultados instantâneos mais inteligentes

Usuários que incluem o nome da conta ao pesquisar um contato ou oportunidade recebem resultados mais relevantes. Por exemplo,
para pesquisar mais rapidamente o contato Carole White, associada à empresa Global Media, digite Carole White Global.

Este recurso funciona apenas com contatos, oportunidades e contas.
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Pesquisa: Colunas de resultados de pesquisa ajustáveis e
resultados instantâneos mais inteligentes

Nota: O recurso de pesquisa por registro relacionado é disponibilizado a organizações em etapas, até um mês após o lançamento
da versão. Durante esse período, os registros estão sendo indexados novamente. Após a indexação, será possível pesquisar por
eles usando o novo recurso.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Por que estou vendo resultados da pesquisa para termos semelhantes? (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização de versão)

Ver objetos mais relevantes nos principais resultados padrão
Quando usuários começam a usar o Salesforce, os principais resultados da página de resultados de pesquisa contêm os mesmos itens
que a barra de navegação do Lightning Experience. Conforme usuários criam um histórico de pesquisa, a lista padrão é substituída por
seus objetos mais usados. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Você determina quais objetos aparecem por padrão nos Principais resultados, alterando a barra de navegação do Lightning Experience
no aplicativo do Lightning. Se seus usuários usarem Grupos e Pessoas, lembre-se de incluir esses objetos no menu.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Criar aplicativos Lightning (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Obtenha resultados de pesquisa para mais objetos
Registros de análise, fundo de parceiro e equipe de serviço são pesquisáveis. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce
Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce móvel.
Objeto

Novo no Salesforce
Classic

Novo no Lightning
Experience

Análise (painel e lens)
Programa de canal
Nível do programa de
canal
Alocação de fundos de
parceiro
Reivindicação de fundo
de parceiro
Solicitação de fundo de
parceiro
Orçamento de marketing
de parceiro
Equipe de serviço
Membro da equipe de
serviço
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Pesquisa: Colunas de resultados de pesquisa ajustáveis e
resultados instantâneos mais inteligentes

Encontrar as coisas em Configuração mais rápido com a busca rápida aprimorada
A Busca rápida oferece mais maneiras de encontrar o que você precisa, com resultados de pesquisas relacionadas, links para pesquisa
global e mais. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
Não conhece os jargões do Salesforce ou o que está contido em Configuração? Agora, quando pesquisa em Busca rápida, você recebe
resultados de itens relacionados. Por exemplo, se pesquisar Acesso, Conjuntos de permissões aparecerá nos resultados.

Não consegue achar o que precisa na Busca rápida? Clique no link (1) na parte inferior dos resultados para pesquisar o termo em toda
a seção de Configuração (2).

Quer saber o que há de novo em Configuração? Pesquise Novo em Busca rápida para ver novos nós de Configuração.
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Aplicativos de console do Lightning: Favoritos e navegação
personalizada

CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Objetos de configuração pesquisáveis no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Aplicativos de console do Lightning: Favoritos e navegação personalizada
Estamos levando mais recursos dos aplicativos de console do Salesforce Classic para o Lightning
Experience e adicionando novos recursos. Ajude seus usuários a trabalhar de modo mais rápido
definindo como os registros são abertos nos aplicativos de console do Lightning e adicionando
novos componentes às páginas do Lightning. Essa alteração se aplica somente ao Lightning
Experience.
Acompanhe passo a passo: Explorar aplicativos de console do Lightning
Nota: Os aplicativos de console do Lightning ainda não têm paridade total com os aplicativos
de console do Salesforce Classic. Por exemplo, alguns recursos dos aplicativos de console do
Salesforce Classic, como notificações por push e suporte a vários monitores, não estão
disponíveis nos aplicativos de console do Lightning. Saiba mais.
Também não é possível migrar aplicativos de console do Salesforce Classic para o Lightning
Experience.

NESTA SEÇÃO:
Usar favoritos em aplicativos de console
Permita que os usuários tenham suas páginas mais visitadas e registros, listas, grupos e painéis
importantes na ponta dos dedos. Favoritos são semelhantes a marcadores em um navegador
da Web, oferecendo acesso rápido aos itens mais usados. Esse é um novo recurso no Lightning
Experience.
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Os aplicativos de console do
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usuários com licenças de
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Salesforce.
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Aplicativos de console do Lightning: Favoritos e navegação
personalizada

Abrir automaticamente registros relacionados em aplicativos de console com regras de navegação
Use regras de navegação para tornar os fluxos de trabalho dos usuários de console mais eficientes. Por exemplo, você pode configurar
regras de navegação de modo que, quando um usuário clicar em um contato, ele abra como uma subguia da conta relacionada do
contato. Esse é um novo recurso no Lightning Experience.
Trabalhar mais rapidamente com Cmd+clique nos aplicativos de console do Lightning
Para abrir uma nova guia do espaço de trabalho no segundo plano, basta usar Cmd+clique. Os usuários podem clicar em um link
no aplicativo de console do Lightning e abrir registros sem perder o foco no que estão trabalhando. Esse é um novo recurso no
Lightning Experience.
Usar macros em seus aplicativos de console do Lightning
Use macros no Lightning Experience para automatizar tarefas repetitivas comuns e resolver problemas com eficiência. Para que os
usuários do console trabalhem com macros, adicione o utilitário Macro ao aplicativo de console do Lightning. Essa alteração se aplica
somente ao Lightning Experience.
Adicionar componentes de Marco e Acordeão às suas páginas de aplicativo do console
O componente Marcos permite aos usuários ver marcos ativos, concluídos e violados para casos. O componente Acordeão permite
que eles acessem rapidamente informações de uma coleção de seções empilhadas verticalmente com várias áreas de conteúdo.
Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
Permitir que usuários do console visualizem campos somente leitura no componente Registro relacionado
O componente Registro relacionado agora exibe campos somente leitura, assim, os usuários do console podem ver campos como
Última modificação feita por e Imagens de produto.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Limitações do console do Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)
Ajuda do Salesforce: Quais recursos estão disponíveis nos aplicativos de console do Lightning? (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização de versão)

Usar favoritos em aplicativos de console
Permita que os usuários tenham suas páginas mais visitadas e registros, listas, grupos e painéis importantes na ponta dos dedos. Favoritos
são semelhantes a marcadores em um navegador da Web, oferecendo acesso rápido aos itens mais usados. Esse é um novo recurso no
Lightning Experience.
Clique em
para adicionar a página atual. Se a estrela estiver destacada, isso indica que a página atual já está nos seus favoritos.
Para removê-la dos favoritos, clique na estrela realçada.
Visualize todos os seus favoritos na lista de favoritos.
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Aplicativos de console do Lightning: Favoritos e navegação
personalizada

CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Criar atalhos para as suas principais páginas do Salesforce com favoritos (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Abrir automaticamente registros relacionados em aplicativos de console com regras
de navegação
Use regras de navegação para tornar os fluxos de trabalho dos usuários de console mais eficientes. Por exemplo, você pode configurar
regras de navegação de modo que, quando um usuário clicar em um contato, ele abra como uma subguia da conta relacionada do
contato. Esse é um novo recurso no Lightning Experience.
1. Em Configuração, insira Gerenciador de aplicativo na caixa Busca rápida e clique em Gerenciador de aplicativo.
2. Clique na lista suspensa ao lado do aplicativo que você deseja personalizar e clique em Editar.
3. No Gerenciador de aplicativo, clique na guia Regras de navegação.
4. Dali, escolha um objeto e se ele abre como uma guia de espaço de trabalho ou uma subguia de um registro relacionado.
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Aplicativos de console do Lightning: Favoritos e navegação
personalizada

CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Criar e editar um aplicativo de console do Lightning personalizado (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Trabalhar mais rapidamente com Cmd+clique nos aplicativos de console do Lightning
Para abrir uma nova guia do espaço de trabalho no segundo plano, basta usar Cmd+clique. Os usuários podem clicar em um link no
aplicativo de console do Lightning e abrir registros sem perder o foco no que estão trabalhando. Esse é um novo recurso no Lightning
Experience.
CONSULTE TAMBÉM:
Navegar mais rapidamente com atalhos de teclado

Usar macros em seus aplicativos de console do Lightning
Use macros no Lightning Experience para automatizar tarefas repetitivas comuns e resolver problemas com eficiência. Para que os
usuários do console trabalhem com macros, adicione o utilitário Macro ao aplicativo de console do Lightning. Essa alteração se aplica
somente ao Lightning Experience.
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Para obter mais informações, consulte Macros: Como criar usuários eficientes e clientes satisfeitos.

Adicionar componentes de Marco e Acordeão às suas páginas de aplicativo do
console
O componente Marcos permite aos usuários ver marcos ativos, concluídos e violados para casos. O componente Acordeão permite que
eles acessem rapidamente informações de uma coleção de seções empilhadas verticalmente com várias áreas de conteúdo. Essas
alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
O componente Marco é similar ao rastreador de marcos do caso no Salesforce Classic. Para adicionar o componente Marcos, edite a
página de registro de caso no Lightning App Builder e arraste o componente Marcos para a página. Você pode usar esse componente
somente para casos.

O componente Acordeão é similar ao componente Guias, mas, em vez de guias horizontais, o acordeão empilha verticalmente. O
componente Acordeão não está disponível no Lightning App Builder. Para criar um componente Acordeão, trabalhe com seus
desenvolvedores para criar um componente lightining:accordion usando o Developer Console.

CONSULTE TAMBÉM:
Rastrear marcos de caso no Lightning Experience
Componentes do Lightning novos e alterados

Permitir que usuários do console visualizem campos somente leitura no componente
Registro relacionado
O componente Registro relacionado agora exibe campos somente leitura, assim, os usuários do console podem ver campos como Última
modificação feita por e Imagens de produto.
Para obter mais informações, consulte Visualizar campos somente leitura no componente Registro relacionado.
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Abrir favoritos em uma nova guia do navegador
Tornamos fácil acessar os favoritos. Agora você pode clicar com o botão direito em um favorito para abri-lo em uma nova guia do
navegador. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Navegar mais rapidamente com atalhos de teclado
Novos atalhos de teclado permitem que os usuários sejam mais eficientes no console e em aplicativos de navegação padrão do Lightning.
Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Para ver os atalhos de teclado disponíveis, pressione:
• Windows: Ctrl+/
• macOS: Cmd+/

Aplicativos de console do Lightning têm atalhos de teclado adicionais.
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Os atalhos a seguir são novos.
Mudar o foco da apresentação passo a passo

F6

Focar em notificações

C

Focar em notificações (ordem inversa)

Shift+C

Ir para barra de utilitários

G+U

Ir para o compositor acoplado

G+D

CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Atalhos de teclado para o Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)
Ajuda do Salesforce: Atalhos de teclado para aplicativos de console do Lightning (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)
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Adicionar guias a aplicativos do Lightning instalados de pacotes
gerenciados
Você tem um recurso do Salesforce que acessa com frequência enquanto trabalha com um pacote gerenciado? Se você instalar um
aplicativo do Lightning de um pacote gerenciado, poderá anexar itens de navegação padrão ou guias personalizadas ao aplicativo. Esse
é um novo recurso no Lightning Experience.
Por exemplo, adicione uma guia de calendário ou Contas.
1. Em Configuração, abra o Gerenciador de aplicativo Lightning Experience para ver uma lista dos seus aplicativos.
2. Selecione o aplicativo do Lightning ao qual você deseja adicionar as suas próprias guias e clique em Editar.

3. Na janela Editar aplicativo, clique em Selecionar itens.
A lista de guias incluídas no aplicativo do Lightning aparece à direita. O ícone de bloqueado (1) indica que esse conjunto de guias
é fixo e não pode ser alterado.
4. Selecione cada guia que você deseja incluir na lista à esquerda e mova-a para a lista à direita (2).
5. Para alterar a ordem das guias, clique nas setas para cima e para baixo (3).
Como um grupo, as guias anexadas aparecem abaixo das guias do aplicativo do Lightning.

CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Aplicativos do Lightning (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
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Conectar-se, aprender e desbravar caminhos em conjunto na nova
comunidade Trailblazer
A comunidade Trailblazer agora se chama comunidade Trailblazer. Para combinar com nosso novo nome, reprojetamos a página inicial
para que seja mais fácil encontrar respostas, compartilhar ideias e conectar-se com a comunidade. Tudo o que você adora na comunidade
Trailblazer, com uma pitada da mágica Trailhead.
Na parte superior da página inicial, você ainda tem rápido acesso a recursos conhecidos com Respostas e Ideias (1). Para facilitar a
localização de pessoas e conteúdo, simplificamos a experiência de pesquisa substituindo duas caixas de pesquisa menores por uma
única caixa grande (2).

A seção Respostas (3) agora mostra uma pergunta que está em alta na comunidade e uma pré-visualização da melhor resposta. Ao lado
da pergunta de tendência, você pode ver Trailblazers que se destacam colaborando com respostas e compartilhando conhecimento
(4).

A seção Colaboração agora mostra onde estão acontecendo as conversas na comunidade, assim, fica mais fácil entrar e participar.
Também estamos dando destaque ao que torna a comunidade tão especial: as pessoas. A nova seção Trailblazer em destaque (5) permite
encontrar alguém na comunidade que está avançando na carreira com o Salesforce.

Ao explorar a comunidade Trailblazer, pare em seu perfil para confirmar seus detalhes pessoais e sua experiência profissional. Se sua
foto de perfil não for recente, este é um ótimo momento para atualizá-la também. Você pode ser nosso próximo Trailblazer em destaque!
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Lightning Experience: Uma experiência de usuário moderna e
inteligente
O Lightning Experience é uma interface completamente reformulada. Melhor ainda, ele é
desenvolvido com base na nossa plataforma de interface de usuário, para que a experiência possa
se expandir e evoluir de acordo com as suas necessidades. Verifique os novos recursos e
considerações desta versão.
NESTA SEÇÃO:

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Recursos do Lightning Experience nesta versão
O Lightning Experience é uma interface completamente reformulada. Melhor ainda, ele é desenvolvido com base na nossa plataforma
de interface de usuário, para que a experiência possa se expandir e evoluir de acordo com as suas necessidades. Verifique os novos
recursos e considerações desta versão.
O que é diferente ou não está disponível nos recursos da versão Winter '18 do Lightning Experience
Em relação aos novos recursos e aprimoramentos do Lightning Experience, consulte estes tópicos para ver se funcionalidades
essenciais para os seus negócios foram limitadas ou estão indisponíveis nesta versão.

Recursos do Lightning Experience nesta versão
O Lightning Experience é uma interface completamente reformulada. Melhor ainda, ele é desenvolvido com base na nossa plataforma
de interface de usuário, para que a experiência possa se expandir e evoluir de acordo com as suas necessidades. Verifique os novos
recursos e considerações desta versão.
Lightning Experience: Uma experiência de usuário moderna e inteligente

Salesforce em geral
O Lightning Experience recebe uma nova aparência
Aplicativos de console do Lightning: Favoritos e navegação personalizada
Abrir favoritos em uma nova guia do navegador
Navegar mais rapidamente com atalhos de teclado
Adicionar guias a aplicativos do Lightning instalados de pacotes gerenciados
Conectar-se, aprender e desbravar caminhos em conjunto na nova comunidade Trailblazer
Pesquisar
Redimensionar colunas, quebrar texto e classificar facilmente na página de resultados de pesquisa
Chegar ao registro certo mais rápido com os resultados instantâneos aprimorados
Ver objetos mais relevantes nos principais resultados padrão
Obtenha resultados de pesquisa para mais objetos
Encontrar as coisas em Configuração mais rápido com a busca rápida aprimorada

Vendas
Trailhead: Otimize recursos do Lightning Experience e integre Outlook e Gmail
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Sales Cloud Einstein: Um processo de vendas mais inteligente em cada etapa
Principais recursos de vendas
Leads: Agilize as conversões de lead com maior flexibilidade
Contas: Processo de ativação mais fácil, possibilidade de mesclar contas pessoais no Lightning Experience e modelo de compartilhamento
melhorado
Campanhas: Influência de campanha de vários contatos e outras melhorias
Previsões colaborativas: Faça mais com previsões de venda
Gerenciamento de território Enterprise: Configure e gerencie territórios de vendas no Lightning Experience
Oportunidades: Equipes de oportunidade, produtos de oportunidade, papéis do contato e categoria de previsão
Recursos de produtividade
Console de vendas: Boas vindas a Previsões no console.
Email: Introdução de email de lista
Atividades: Atividades arquivadas e passadas, filtros da linha de tempo de atividades e lembretes de tarefa
Exibições de lista: Personalizações, edição inline em massa e quebra de texto
Notas: Manter dados sigilosos privados com notas privadas
Calendário: Opções de calendário mais robustas no Lightning Experience
Lightning Dialer: Gravar saudação personalizada de correio de voz
Início: Filtre mais opções no componente Tarefas
Qualidade de dados
Mesclar contas pessoais no Lightning Experience
Cuidar de duplicados usando os conjuntos de registros duplicados no Lightning Experience
Aprimorar campos em seus registros do Salesforce com dados de terceiros no Lightning Experience
Integração com o Google
Lightning para Gmail: Recursos que economizam tempo e novas percepções
Lightning Sync para Google: Alteração obrigatória na Configuração do Lightning Sync, sincronização bidirecional de eventos e suporte
para mais licenças
Integração com Microsoft®
Lightning para Outlook: Recursos que economizam tempo e novas percepções
Lightning Sync para Microsoft Exchange: Configurar usuários do Service Cloud e Force.com
Salesforce para Outlook: atualização crítica necessária, produtos de última geração disponíveis
Segurança
Criptografar mais informações pessoais dos clientes (disponível ao público em geral)
Criptografar os campos Descrição da oportunidade e Próximas etapas (beta)
Criptografar o campo Nome da oportunidade (piloto)
Outras alterações no Sales Cloud
O calendário de Eventos do Salesforce agora se chama Meus eventos
Alterações recentes em calendário visíveis no Lightning Experience sem atualizar o navegador
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A avaliação de dados de conta do Data.com foi removida

Contratos de
Console de serviço: Mais recursos de produtividade, funcionalidade de email aprimorada e configuração fácil
Lightning Knowledge: Organizações de vários idiomas, ações de artigos atualizadas e suporte a vídeo
Omni-Channel: Melhorias no Lightning Experience e no Salesforce Classic
Macros: Como criar agentes de suporte eficientes e clientes satisfeitos
Ativos: Obter uma visão panorâmica das hierarquias de ativos
Serviço de campo
Simplificar o agendamento com equipes de serviço
Novas opções de atribuição em compromissos de serviço
Atribuir modelos de relatório de serviço a ordens de serviço e itens de linha de ordem de serviço
Fazer mais com várias assinaturas em relatórios de serviço
Fim da reutilização de assinatura em relatórios de serviço
Rastrear SKUs de produto
Programar turnos vespertinos com períodos de 24 horas
Criar regras de compartilhamento para tipos de trabalho
Economizar tempo com ações de fluxo de serviço de campo
Filtrar ordens de serviço por tipo de registro
Field Service para dispositivo móvel
Field Service Lightning chega ao Android (disponível ao público em geral)
Capturar várias assinaturas em relatórios de serviço
Verificar relatórios de serviço com visualizações de relatório de serviço aprimoradas
Definir as preferências de localização geográfica em modo de segundo plano
Aumentar a usabilidade para equipes internacionais com a localização de fluxo
Economizar tempo com solicitações de produto mais inteligentes
Obter as peças de que você precisa com pesquisa de produto aprimorada
Pacote gerenciado do Field Service
Traçar seus territórios no mapa com polígonos de mapa
Programar trabalho ao longo de vários dias
Programar dependências de trabalho com trabalhos complexos
Reservar períodos de tempo para trabalho designado
Exibir recursos de serviço em todos os territórios
Controlar quais ausências aparecem no gráfico de Gantt de recursos
Programar compromissos de alta prioridade ignorando os de menor urgência
Técnicos de campo seguem automaticamente seus compromissos
Exibir rotas de viagem planejadas e reais no mapa do console
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Definir permissões personalizadas para usuários do Field Service Lightning
Controlar a configuração de despacho com progresso gradual no nível de território
Casos
Economizar tempo ao enviar emails para clientes com campos de mesclagem e modelos do Salesforce Classic
Usar campos de destinatário para associar emails a contatos de caso
Usar marcos de caso no Lightning Experience
Clonar casos facilmente
Adicionar um comentário de caso a partir de uma lista relacionada
Live Agent
Bate-papo com clientes no Lightning Experience
Controlar o posicionamento e a altura da janela de bate-papo do agente
Acessar todas as suas transcrições de bate-papo no Lightning Experience
Continuar a conversão com bate-papos anteriores para clientes repetidos
Ajudar os agentes a executar várias tarefas simultaneamente com visualizações de cabeçalho de bate-papo
Barra de ferramentas aprimorada para Agentes de bate-papo
Lacunas de recursos para o Live Agent no Lightning Experience
Snap-ins para Web
Bater papo com clientes no Lightning Experience usando o Bate-papo do Snap-ins
Expulsar os spammers com o Bloqueio de visitante
Registros de formulário pré-bate-papo são automaticamente anexados à transcrição
Passar informações do cliente após o bate-papo
Gerenciamento de direito
Gerenciar contratos de serviço no Lightning Experience (disponível ao público em geral)
Rastrear marcos de caso no Lightning Experience
CTI
Criar números de telefone de click-to-dial com o componente lightning:clickToDial
Método de CTI aberta notifyInitializationComplete disponível no Lightning Experience
Serviço de atendimento ao cliente social
Ficar mais social com o complemento Atendimento ao cliente social pro
Configurar o serviço social mais rapidamente com regras de negócios sociais
Ajudar seus clientes anexando imagens a publicações sociais
Visualizar imagens anexas no feed de caso
Ajudar seus clientes de forma privada ocultando comentários e respostas do Facebook
Adicionar mais campos a Personalidade social para aprender mais sobre os clientes
Social Studio substitui Radian6 em botões e texto
Outras alterações
Configurar usuários em licenças do Service Cloud para o Lightning Sync

77

Notas da versão Salesforce Winter '18

Recursos do Lightning Experience nesta versão

Analítico
Einstein Analytics: exploração inteligente, filtros globais, assistente de carregamento
Relatórios e painéis
Criar os relatórios de amanhã hoje com o Report Builder do Lightning (beta)
Abrir relatórios no Quip
Adicionar tabelas com até 10 colunas a painéis (beta)
Integrar painéis na guia Início e em aplicativos do Lightning.
Visualizar relatórios filtrados clicando em segmentos de gráfico em painéis
Obter todo o poder do compartilhamento avançado de pasta no Lightning Experience
Aprimoramentos de gráficos para relatórios e painéis no Lightning Experience
Outros aprimoramentos em relatórios e painéis no Lightning Experience

Comunidades
Identidade visual dinâmica: Uma única comunidade, com um visual diferente para cada público
CMS Connect: Suporte para personalização, JSON e mais provedores de CMS
Modelos do Lightning e soluções Bolt
Atualizar sua comunidade de Atendimento ao cliente (Napili)
Fazer mais com a comunidade Partner Central atualizada
Apresentamos o Portal de conta do cliente, uma nova maneira de manter os clientes satisfeitos
Desenvolvedores, criem sua comunidade à sua maneira
Lightning Bolts não têm limites
Direcionamento de público
Criar públicos com base em critérios de usuários
Priorizar o que seus públicos veem
Melhorias de usabilidade e desempenho
Tenha comunidades mais rápidas com rede de entrega de conteúdo gratuita (beta)
Personalizar o plano de fundo e a cor do texto da navegação
Adicionar uma família de fontes personalizadas mais facilmente
Melhorar o desempenho da comunidade com armazenamento em cache do navegador
Obter informações sobre desempenho com o otimizador de página da Comunidade do Salesforce (disponível ao público)
Excluir componentes no painel de Estrutura de página
Editar componentes personalizados no Developer Console
Editar a página publicada atual no Community Builder
Atualizar a página atual para ver alterações
Comunidades do Lightning
Introduzir uma experiência de navegação mais intuitiva com o menu de bloco (beta)
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Dar aos membros do portal acesso para que editem seus perfis
Ver a atividade dos clientes na comunidade com o Community 360 (disponível ao público geral)
Encontrar o que precisa com pesquisa global de comunidades peer-to-peer
Novo menu do perfil de usuário para modelos atualizados
Descobrir arquivos populares
Usar caminho em contratos, pedidos, cotações e objetos personalizados
Integrar fluxos em páginas de comunidade do Lightning
Adicionar ações globais ao menu de navegação
Modelos Koa e Kokua não estão mais disponíveis para novas comunidades
Chatter em comunidades do Lightning
Integrar Rich Publisher Apps ao editor do Chatter (disponível ao público em geral)
Fazer mais com o botão Perguntar
Criar seus próprios megafeeds com fluxos
Visualizar todos os fluxos da Comunidade no Salesforce (piloto)
Aumentar a visibilidade das informações críticas com publicações fixadas (beta)
Atribuir uma comunidade padrão a um perfil de usuário
Animar sua comunidade com emojis
Destacar as melhores soluções na sua comunidade
Ativar as sugestões de tópicos por organização e comunidade
Adicionar tópicos com hashtags em comunidades
Criar um tipo de relatório personalizado para ver os grupos com melhor classificação
Ver quantas pessoas estão discutindo um tópico em uma comunidade
Arquivos em comunidades do Lightning
Acessar arquivos externos em comunidades
Deixar que bibliotecas e pastas mostrem seu conteúdo na visualização em blocos (beta)
Deixar que os parceiros criem entregas de conteúdo e links públicos para arquivos
Criar componentes personalizados de visualização de arquivo
Melhorar a experiência de carregamento com o componente de carregamento de arquivos
Manter arquivos privados em registros
Criar e colaborar em documentos no Salesforce com o Quip
Gerenciamento de relacionamento com parceiros
Gerenciar parceiros com programas e níveis de canal
Melhorar a exposição de seus parceiros com Fundos de desenvolvimento de mercado
Criar campanhas de parceiro usando o Distributed Marketing (Piloto)
Community Analytics
Colocar as estatísticas no centro com o Community Pulse
Colaborar em painéis do Analytics com anotações
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Moderação
Aumentar o engajamento com o Community Cloud e a integração com o Marketing Cloud (beta)
Fazer tudo na fila de engajamento de membros
A fila de discussões pendentes está mais limpa e robusta
Alternar para Espaços de trabalho e fazer mais com comunidades
Outras alterações em Comunidades
Mover comunidades mais facilmente com melhor suporte a conjuntos de alterações
Gerenciar usuários externos da comunidade no Lightning Experience
Usar mais objetos em comunidades
Criar comunidades nas edições Enterprise, Performance e Unlimited, mesmo sem licenças de comunidades
URLs compatíveis com SEO para páginas de detalhes de Caso, Painel, Grupo e Relatório
Os URLs de artigo não incluem mais o ID do registro
Personalizar a experiência de login de sua comunidade com base no usuário
Mostrar ou ocultar o título dos principais artigos por componente de tópico
Moderadores externos de comunidade podem ver informações do grupo
Relatórios são abertos na página em que você está

Chatter
Feeds
Aumentar a segurança com criptografia para Chatter (disponível ao público em geral)
Visualizar todos os fluxos da Comunidade no Salesforce (piloto)
Aumentar a visibilidade das informações críticas com publicações fixadas (beta)
Dê um toque especial às suas conversas usando emojis
Ativar sugestões de tópicos na organização
Grupos
Criar um tipo de relatório personalizado para ver os grupos com melhor classificação
Estilo Trailhead para grupos
Perfis de usuário
Perfis de usuário recebem uma reformulação Trailhead
Astro é seu avatar padrão em mais lugares
Tire férias sem culpa com a funcionalidade Fora do escritório (disponível ao público em geral)

Arquivos
Criar e colaborar em documentos do Quip no Salesforce
Manter arquivos privados em registros
Classificar resultados de pesquisa com novos campos
Permissões renomeadas para criação de link público de entregas de conteúdo
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Criar componentes personalizados de visualização de arquivo

Integrações do Salesforce
Cisco Spark para Salesforce: Conecte-se a clientes e representantes sem sair do Salesforce (disponível ao público em geral)
Integração com o Google: Correspondência flexível de registros, mais opções de modelo, sincronização bidirecional de eventos e alteração
obrigatória na Configuração do Lightning Sync
Skype para Salesforce: Bater papo e enviar mensagens instantâneas (disponível ao público em geral)
Integração com Microsoft®: Gerenciamento de tarefas, Pardot Engagement e sincronização para todos

Celular
Salesforce Authenticator
Interagir mais facilmente com o Salesforce Authenticator por meio de atualizações de acessibilidade
Ter mais tempo antes que as notificações de backup e restauração sejam exibidas

Financial Services Cloud
Aumentar a produtividade com o aplicativo Retail Banking e Retail Banking Console
Otimizar a experiência do Financial Services Cloud com Wealth Management, um novo aplicativo do Lightning
Criar e gerenciar indicações com indicações inteligentes conforme a necessidade e pontuação
Turbinar as contas financeiras com visualizações e totalizações personalizáveis
Iniciar rapidamente suas comunidades de parceiros e clientes
Aprimoramentos de usabilidade ao Financial Services Cloud
Outros aprimoramentos ao Financial Services Cloud
O Financial Services Cloud tem novos objetos e campos
Novos tipos de registro do Financial Services Cloud

Personalização
Lightning App Builder
Tornar suas páginas do Lightning dinâmicas
Levar a personalização de página do Lightning a um nível totalmente novo com modelos de páginas personalizados
Criar páginas do Lightning personalizadas clonando aquelas que você já tem
Visualizar dados da lista relacionada rapidamente com links rápidos da lista relacionada
Permitir que os usuários realizem reuniões por vídeo e enviem mensagens instantâneas diretamente de um registro com o componente
Conversas em grupo do Cisco Spark
Deixar os usuários gerenciarem espaços de trabalho compartilhados no Cisco Spark para Salesforce
Familiarizar-se com o componente Lista de filtros atualizado
Componentes de rich text têm um novo estilo
Configurar as páginas do Lightning com componentes personalizados mais facilmente com menos restrições de Meu domínio
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Adicionar marcos a páginas de registro de caso
Visualizar campos somente leitura no componente Registro relacionado
Definir mais valores de variável no componente de fluxo
O componente Lista relacionada agora é Lista relacionada – única
Componente Desempenho trimestral agora é chamado Desempenho
Não há mais suporte para configurações personalizadas no componente de exibição de lista
Fluxo de trabalho visual
Traduzir fluxos no Translation Workbench
Iniciar um fluxo a partir de uma ação específica de objeto (beta)
Configurar um fluxo para esperar um evento de plataforma ocorrer
Adicionar fluxos em qualquer lugar no Salesforce com o componente de fluxo do Lightning
Adicionar fluxos a comunidades do Lightning
Definir valores para variáveis de lista de opções e lista de opções de seleção múltipla
Personalizar a aparência de entrevistas de fluxo com a API REST (Piloto)
Acessar dados criptografados em fluxos (disponível ao público em geral)
Process Builder
Iniciar um processo quando ocorrer um evento de plataforma
Fazer referência a usuários e filas rapidamente nos seus processos
Acessar dados criptografados no Process Builder (disponível ao público em geral)
Globalização: ativação mais fácil de várias moedas, suporte a fluxo e formato XLIFF no Translation Workbench
Ativar várias moedas sem entrar em contato com o suporte
Importar e exportar arquivos de tradução como XLIFF
Translation Workbench oferece suporte a fluxo
Salesforce Connect
Processar grandes conjuntos de dados de objetos externos usando Apex em lote
Verificar acesso a dados de objeto externo
Campos e listas de opções
Gerenciar valores inativos da lista de opções de modo mais fácil com a paginação
Compartilhamento
Não espere para realizar operações com exclusão assíncrona de compartilhamentos obsoletos (disponível ao público em geral)
Compartilhar contatos comerciais manualmente em organizações que usam contas pessoais (disponível ao público em geral)
AppExchange
Encontre a solução perfeita mais rápido no novo e inteligente AppExchange
Bolt Solutions e Lightning Data agora estão disponíveis no AppExchange
Configuração
Suporte para Swagger em Serviços externos (beta)
Executar mais acionadores de tempo de fluxo de trabalho por hora
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Aplicação do bloqueio da execução de JavaScript na função HYPERLINK (atualização crítica)
Visualizar campos somente leitura e de fórmula nas ações rápidas Atualizar um registro
Ações incluídas em um layout de página não podem mais ser excluídas
O clique rápido em uma ação personalizada não inicia mais múltiplas instâncias
Atualização crítica "Verificar se os registros enviados em segundo plano são encaminhados para o processo de aprovação correto" foi
adiada
Configurar usuários em licenças do Force.com para Lightning Sync
Controle a visibilidade da ação em páginas de registro com uma permissão do sistema

Segurança e identidade
Autenticação e identidade
Alterar a experiência de login dos usuários com a identidade visual dinâmica
Permitir que usuários efetuem logout de todos os aplicativos ao mesmo tempo com logout único (disponível ao público em geral)
Dar uma cara nova aos fluxos de login
O Certificado de assinatura SAML foi descontinuado
Credenciais nomeadas: Mais opções de implementação, aplicação de esquema de URL
Atualize seu fornecedor de autenticação do Facebook para obter informações de email do usuário
Obtenha o valor atualizado de Email_Verified no ponto de extremidade UserInfo e identifique a resposta do URL
Salesforce Shield
Criptografia de plataforma: Filtre dados criptografados (piloto), monitore eventos importantes, use tabelas mínimas
Monitoramento de eventos: Novos tipos de evento para pesquisa, artigos do Knowledge e criptografia de plataforma
Outras alterações
Melhor proteção para o navegador em páginas, sites e comunidades do Visualforce
HSTS (HTTP Strict Transport Security, Segurança de transporte estrita HTTP) redireciona navegadores para usar HTTPS
Verificação de integridade: Escolha uma linha de base padrão e renomeie linhas de base quando necessário

Desenvolvimento
Salesforce DX: A nova fronteira para o desenvolvimento de aplicativos Salesforce
Componentes do Lightning: Segurança, produtividade do desenvolvedor e eficiência e flexibilidade da interface do usuário
Visualforce: Verificação de prontidão para o Lightning Experience e estilo
Apex
Serviços da plataforma Einstein
Einstein Language (beta): Incorpore processamento de linguagem natural aos seus aplicativos
Einstein Vision: modelos com diversos rótulos, feedback de modelo e conjuntos de dados globais
ISVforce
Criar seu negócio de ISV mais rapidamente com a lista de verificação Trailblazer do AppExchange
Gerenciar planos de negócios no console de publicação do AppExchange
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Controlar e rastrear o acesso ao seu aplicativo com parâmetros de recurso (disponível ao público em geral)
Atualizações de pacote gerenciado preservam os valores desativados e reativados de conjunto de valores globais
Meu domínio ativado automaticamente em organizações de patch
Alocações de cache de plataforma em implantações de conjunto de alterações e atualizações de pacote gerenciado não são mais
redefinidas
Excluir S-Controls de pacotes Gerenciados - Lançados
Alterar tipo de CustomTab de S-Control para página do Visualforce
Recursos do Salesforce DX para parceiros (disponível ao público em geral)
Outras mudanças no console de edição do AppExchange
Depurando
Reter mais registros de depuração por mais tempo
Depurar eventos de registro para assinaturas de evento de plataforma
API
Objetos novos e alterados
SOSL
API REST
API SOAP
API REST do Chatter
API REST de relatórios e painéis
API em massa 2.0 (disponível ao público em geral)
API de metadados
Serviços de dados: Trabalhar em milhões de registros com objetos grandes personalizados e SOQL assíncrono
Mensagens corporativas
Personalizar aplicativos de console com a API JavaScript do console do Lightning (disponível ao público em geral)
API de CTI aberta
Outras alterações de API

Conteúdo do documento
Assistir a vídeos (somente em inglês)

O que é diferente ou não está disponível nos recursos da versão Winter
'18 do Lightning Experience
Em relação aos novos recursos e aprimoramentos do Lightning Experience, consulte estes tópicos
para ver se funcionalidades essenciais para os seus negócios foram limitadas ou estão indisponíveis
nesta versão.
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Nota: Para ver a lista completa de lacunas e limitações de recursos do Lightning Experience, consulte "Quais são as lacunas entre
o Lightning Experience e o Salesforce Classic" na Ajuda do Salesforce.
NESTA SEÇÃO:
Pesquisa: Considerações sobre o Lightning Experience
Recursos de vendas: Considerações sobre o Lightning Experience
Recursos de produtividade: Considerações sobre o Lightning Experience
Recursos de atendimento ao cliente: Considerações sobre o Lightning Experience
Relatórios e painéis: Considerações sobre o Lightning Experience

Pesquisa: Considerações sobre o Lightning Experience
Saiba quais problemas podem ser esperados ao pesquisar no Lightning Experience.
Os resultados de grupos não podem ser classificados
A classificação não está disponível para resultados da pesquisa de grupos.
Resultados de pesquisa de artigo do Knowledge
Não é possível personalizar quais colunas aparecem nos resultados de pesquisa. As colunas padrão são número do artigo, status da
publicação (se habilitado pelo administrador) e data da última modificação.
Como anexar documentos externos a casos não disponíveis no widget Knowledge One
Documentos de origens de dados externas, incluindo Pesquisa federada, não podem ser anexados a casos da barra lateral do
Knowledge.
A correção ortográfica não pode ser desativada para artigos do Knowledge
A opção Ativar correção ortográfica somente de inglês para a pesquisa do Knowledge na página de Configurações de pesquisa
do Salesforce Classic não se aplica a pesquisas do Knowledge no Lightning Experience.

Recursos de vendas: Considerações sobre o Lightning Experience
Saiba quais problemas sua equipe de vendas pode encontrar no Lightning Experience.
Gerenciamento de território Enterprise
• A lista relacionada Territórios atribuídos em contas é somente leitura, mesmo para usuários com a permissão Gerenciar territórios.
• A lista relacionada Usuários em territórios atribuídos não está disponível em contas.
• A opção de avaliar uma conta com relação às regras de território quando ela é atualizada e salva não está disponível. Assim,
regras de atribuição de contas ativas serão executadas automaticamente somente se a atualização ocorrer por meio de API.
• Configurações de gerenciamento de objeto para objetos relacionados a território não estão disponíveis.
Oportunidades
• Os usuários não serão solicitados a adicionar produtos em novas oportunidades criadas por clonagem.

Recursos de produtividade: Considerações sobre o Lightning Experience
Saiba quais problemas podem ser esperados ao usar ferramentas de produtividade do Salesforce no Lightning Experience. Alguns
recursos do Salesforce não estão disponíveis na nova interface de usuário. Além disso, alguns recursos não têm correspondência plena
com o que está disponível no Salesforce Classic.
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Atividades: Compromissos e calendários
Participantes de evento
O Lightning Experience oferece participantes de evento, que são semelhantes aos convidados de evento no Salesforce Classic. Os
administradores e usuários do Salesforce precisam cumprir várias condições para visualizar, convidar ou remover participantes no
Lightning Experience.
• Os administradores devem configurar o Lightning Sync para os usuários com a direção de sincronização Sincronizar ambos os
lados. A seleção de Sincronizar ambos os lados limita algumas funcionalidades do Salesforce Classic. Consulte Considerações
sobre o Lightning Sync na Ajuda do Salesforce.
• Os administradores devem adicionar o campo Participantes ao layout de página Evento ou ao layout de ações rápidas para
eventos. Não há suporte ao campo Participantes em layouts compactos.
• Os usuários precisam ter acesso a um calendário associado a uma conta do Microsoft® Office 365® ou do Google G Suite.
• Os usuários têm que criar ou editar os eventos do Lightning Experience, do Salesforce para Android, do Salesforce para iOS ou
da Web móvel do Salesforce.
Convites de evento
Os administradores e os usuários do Salesforce devem cumprir várias condições para enviar convites para eventos do Lightning
Experience.
• Os administradores devem configurar o Lightning Sync para os usuários com a direção de sincronização Sincronizar ambos os
lados. A seleção de Sincronizar ambos os lados limita algumas funcionalidades do Salesforce Classic. Consulte Considerações
sobre o Lightning Sync na Ajuda do Salesforce.
• Os administradores devem adicionar o campo Participantes ao layout de página Evento ou ao layout de ações rápidas para
eventos. Não há suporte ao campo Participantes em layouts compactos.
• Os usuários têm que criar ou editar os eventos do Lightning Experience, do Salesforce para Android, do Salesforce para iOS ou
da Web móvel do Salesforce.
Convites iniciados no Lightning Experience são enviados por email do Microsoft® Office 365® ou do Google Calendar™. Os participantes
podem aceitar ou recusar convites para eventos apenas desses emails ou aplicativos de calendário. As respostas dos participantes
então são sincronizadas com o Salesforce, de modo que outros participantes possam ver o status de participação.
Compartilhamento e propriedade de calendário
Você pode compartilhar o calendário Meus eventos com o seu gerente ou outros colegas, mas não com papéis ou grupos públicos
e pessoais. Quando você compartilha seu calendário, pode controlar se os colegas veem os detalhes do evento ou adicionam eventos,
mas não pode dar aos colegas acesso total para editar seus eventos. Você não pode compartilhar calendários que tenha criado
usando objetos do Salesforce. Os gerentes na hierarquia de papéis podem usar relatórios para exibir eventos de propriedade de
pessoas que estejam abaixo deles na hierarquia de papéis, mas não para editá-los. Somente uma pessoa pode ser proprietária de
uma reunião. Se você reatribuir uma reunião, ela não aparecerá mais no seu calendário.

Recursos de atendimento ao cliente: Considerações sobre o Lightning Experience
Conheça os problemas que poderão ocorrer se a sua organização usar ferramentas de atendimento ao cliente.
Marcos
• A lista relacionada Marcos de casos não está disponível em casos.
• O rastreador de marcos não está disponível em ordens de serviço.
• Há suporte para página de detalhes de registro de marco de caso, porém, os campos Nome do marco e Processo de direito não
estão disponíveis.
• O campo Ícone de status do marco em casos não está disponível.
• No Lightning Experience, os marcos não têm um estado de aviso.
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Omni-Channel
As configurações do Omni-Channel (incluindo a ativação do Omni-Channel) estão disponíveis somente no Salesforce Classic.
Objetos sem suporte no Lightning Experience não podem ser roteados usando o utilitário Omni-Channel. No momento, não é
possível rotear sessões do SOS.
O Supervisor do Omni-Channel está disponível no Lightning Experience como um recurso beta com limitações conhecidas. As
configurações do Omni-Channel (incluindo as do Supervisor Omni-Channel) estão disponíveis somente no Salesforce Classic. Não
há suporte para a focalização da linha de tempo do agente. Os recursos de supervisor do Live Agent não estão disponíveis. Em vez
disso, crie uma habilidade para agentes que lidam com bate-papos roteados com Omni-Channel, e os supervisores podem usar o
Supervisor do Live Agent no Salesforce Classic.
Não há suporte a roteamento externo (beta) no Lightning Experience.
Live Agent
As configurações do Live Agent (incluindo ativação do Live Agent) estão disponíveis somente no Salesforce Classic.
Você deve direcionar bate-papos com Omni-Channel para o bate-papo no Lightning Experience. Verifique se você tem o Omni-Channel
pronto para o Lightning Experience e configurou seu botão do bate-papo ou snap-in para roteamento com o Omni-Channel.
Considerações para roteamento do Omni-Channel se aplicam.
Os recursos de bate-papo não estão disponíveis no Supervisor de Omni-Channel. Os supervisores de suporte podem usar o Supervisor
de Live Agent no Salesforce Classic para recursos de monitoramento de bate-papo mesmo quando os agentes estão usando
roteamento de Omni-Channel. Crie uma habilidade para agentes que lidam com bate-papos roteados com Omni-Channel e seus
bate-papos serão exibidos no Supervisor de Live Agent juntamente com os bate-papos roteados com roteamento do Live Agent.
Os métodos do Kit de ferramentas de Integração de console para o Live Agent estão disponíveis somente no Salesforce Classic.
Como o componente Lightning Knowledge só pode ser usado com casos, não é possível usá-lo com o Live Agent no Lightning
Experience. Para integração do Knowledge com bate-papos, use o Salesforce Classic.
Não há suporte para texto rápido no Live Agent para Lightning Experience.
A visualização de arquivo não está disponível com a transferência de arquivos no Lightning Experience. Em vez disso, os arquivos
são baixados para o computador do agente.
Os agentes podem encontrar guias Item sem suporte ao abrir registros do Live Agent que ainda não sejam compatíveis com o
Lightning Experience. Esses registros podem ser visualizados no Salesforce Classic.
Ao conversar com os clientes, nós recomendamos que você abra as Transcrições do bate-papo ativo como guias principais, não
subguias. Não defina as regras de navegação personalizadas para as Transcrições do bate-papo ativo se você planeja entrar em um
bate-papo.
Field Service Lightning
• Não é possível excluir relatórios de serviço no Lightning Experience. Para excluir um relatório de serviço, mude para o Salesforce
Classic.
• Não é possível visualizar relatórios de serviço no Lightning Experience. Para visualizar um relatório de serviço, baixe-o ou mude
para o Salesforce Classic.
Contratos de serviço
• O campo Ícone de status não está disponível no Lightning Experience.
• Quando você adiciona múltiplos itens de linha de contrato a um contrato de serviço, os campos de lista de opções nos itens de
linha do contrato mostram todos os valores em sua organização, não apenas os valores correspondentes ao tipo de registro do
item de linha. No entanto, a seleção de um valor correspondente a um tipo de registro diferente resulta em um erro. Esse
problema não ocorre quando você está editando um único item de linha.

87

Notas da versão Salesforce Winter '18

Salesforce Einstein: O CRM mais inteligente do mundo com
inteligência artificial (AI) para todos

Relatórios e painéis: Considerações sobre o Lightning Experience
Saiba quais problemas podem ser esperados ao usar relatórios e painéis no Lightning Experience.
Report Builder (beta) do Lightning
Estes recursos não estão disponíveis na versão beta do Report Builder do Lightning, mas estão trabalhando arduamente para
implementá-los em uma versão futura.
• Relatórios combinados
• Particionamento
• Fórmulas de resumo personalizadas
• Filtros cruzados
• Filtros de limite de linha
• Filtros de hierarquia de papéis
• Menu Configurações do painel
• Menu Propriedades do relatório
Tabelas do Lightning, o Componente do painel (beta)
Estes recursos não estão disponíveis na versão beta das tabelas do Lightning, mas estamos trabalhando arduamente para
implementá-los em uma versão futura.
• Fotos do Chatter
• Destaques condicionais
• Os filtros de painel não são aplicados a tabelas do Lightning.
Visualização de relatórios filtrados depois de clicar em um componente do painel
Se um gráfico exibir algum destes tipos de dados, o relatório de origem não terá filtro:
• Strings criptografadas
• Campos de data com granularidade de mês no ano ou dia no mês
Painéis integrados
Não é possível integrar painéis nas páginas de registro.

Salesforce Einstein: O CRM mais inteligente do mundo com inteligência
artificial (AI) para todos
O Salesforce Einstein incorpora inteligência artificial à plataforma Salesforce. Ele entrega recursos avançados de AI para vendas, serviços
e marketing, permitindo que qualquer pessoa use cliques ou código para criar aplicativos com AI que ficam mais inteligentes a cada
interação. Agora, cada Pioneiro, em qualquer papel e setor, pode usar AI para ser o melhor.
Aqui está a lista de recursos do Einstein que ajudam a tornar o Salesforce o CRM mais inteligente do mundo.

Visão geral
Trailhead: Fique inteligente com o Salesforce Einstein
Veja como a AI está transformando o CRM com previsões inteligentes, recomendações avançadas e automação rápida. Conheça
muitos dos recursos do Einstein disponíveis atualmente e aprenda a usá-los para obter percepções e prever resultados.
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Analítico
Einstein Analytics, o novo nome do Wave Analytics
A marca Wave Analytics agora é Einstein Analytics. Ela inclui diversos produtos: Plataforma Einstein Analytics, aplicativos pré-construídos
e o Einstein Data Discovery, que agora é Einstein Discovery. Os aplicativos pré-construídos, as licenças de conjunto de permissões
e as permissões de usuário também mudaram de nome. A partir da versão Summer '17 e continuando na versão Winter '18, os novos
nomes estão sendo usados no produto e na documentação.
Einstein Discovery: melhores respostas, explicações e recomendações
Novos recursos no Einstein Discovery facilitam a exploração do poder da ciência dos dados. As análises estatísticas e preditivas lhe
fornecem respostas, explicações e recomendações.
Trailhead: Fundamentos do Einstein Discovery
Siga o módulo Fundamentos do Einstein Discovery para aprender a ouvir as histórias que seus dados podem lhe contar. Em seguida,
siga o módulo Integração de dados do Einstein Discovery para aprender como fornecer dados do Salesforce, Oracle e Postgres ao
Einstein Discovery para obter respostas, percepções e recomendações.

Comércio
Dicionários de pesquisa do Einstein (beta): melhores resultados de pesquisa para compradores
Usando o poder da inteligência artificial, os Dicionários de pesquisa do Einstein detectam termos de pesquisa que não estão no seu
dicionário de varejo e sugere a qual lista de sinônimos eles devem ser adicionados. Você economiza tempo e dinheiro e seus
compradores obtêm resultados de pesquisa mais abrangentes e eficientes.
Trailhead: Conheça o Commerce Cloud Einstein
Saiba mais sobre os recursos e as funcionalidades do Commerce Cloud Einstein

Comunidades
Descobrir arquivos populares
Use o novo componente Recomendações nas comunidades Partner Central para mostrar aos membros quais arquivos são populares.
A popularidade é determinada pelo número de pessoas que visualizaram recentemente um arquivo, verificando também se o arquivo
inclui texto e está em uma biblioteca.

Desenvolvimento
Einstein Language (beta): Incorpore processamento de linguagem natural aos seus aplicativos
Use as APIs do Einstein Language para incorporar processamento de linguagem natural aos seus aplicativos e liberar percepções
avançadas no texto. As APIs de linguagem incluem a API Einstein Intent e a API Einstein Sentiment.
Einstein Vision: modelos com diversos rótulos, feedback de modelo e conjuntos de dados globais
O Einstein Vision versão 2.0 foi lançado. Nessa versão, Einstein Vision agora é o termo genérico para todas as APIs de reconhecimento
de imagem. A API Einstein Vision agora se chama API Image Classification. Os novos recursos da API Image Classification incluem
modelos com diversos rótulos, a capacidade de adicionar feedback aos modelos e conjuntos de dados globais.
Trailhead: Início rápido do Einstein Vision
Saiba tudo sobre o Einstein Vision usando Apex para criar um aplicativo simples de reconhecimento e classificação de imagens.
Trailhead: Criar um aplicativo de resgate de gatos que reconhece raças de gato
Use Apex, componentes do Lightning e o Einstein Vision para reconhecer e classificar imagens de gatos.
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Trailhead: Fundamentos de API do Einstein Intent
Desenvolva um modelo personalizado de aprofundamento de aprendizado para categorizar o texto e automatizar os processos
comerciais.

Marketing
Pontuação de engajamento do Einstein: turbinar serviços de direcionamento, engajamento e assinatura de clientes
Aproveitando o poder da inteligência artificial, a Pontuação de engajamento do Einstein atribui pontos à probabilidade de que cada
um dos seus assinantes abra um email, clique em um link e mantenha a assinatura. Você também pode monitorar a integridade da
lista de assinantes engajados, criar um público com atributos semelhantes aos dos seus assinantes de melhor desempenho, segmentar
a lista de assinantes para se concentrar em um público específico e focar facilmente em seus assinantes por meio de outros aplicativos
Marketing Cloud.

Vendas
Pontuação de leads do Einstein: Disponibilidade no Salesforce Classic e configuração aprimorada
Use a Pontuação de leads do Einstein no Salesforce Classic, configure a pontuação de leads com mais tipos de conversão de leads
e veja informações detalhadas sobre problemas que ocorrem durante a configuração.
Contatos automatizados do Einstein: Novas opções e relatórios automatizados
Reforçamos o "automatizado" nos Contatos automatizados do Einstein. Também adicionamos um prático painel para ajudá-lo a
rastrear o desempenho do Einstein.
Captura de atividades do Einstein: Suporte a Microsoft® Exchange e mais registros do Salesforce
A Captura de atividades do Einstein agora está disponível para usuários do Microsoft Exchange 2013 e 2016. Também expandimos
a funcionalidade de Captura de atividades do Einstein para incluir cotações e contratos. Você controla por quanto tempo o Salesforce
reterá os dados de Captura de atividades do Einstein.
Sales Cloud Einstein Analytics: Aproveite mais painéis e novos nomes
Adicionamos um aplicativo Analytics aos Contatos automatizados do Einstein para você controlar quantos contatos o Einstein
adicionou no Salesforce. E também melhoramos a navegação renomeando alguns itens.
Outras alterações no Sales Cloud Einstein
Alteramos o nome de alguns campos e componentes para tornar as coisas mais consistentes e intuitivas.
Trailhead: Sales Cloud Einstein
Descubra como a AI e o Sales Cloud Einstein podem transformar a produtividade de vendas da sua equipe.
Trailhead: Einstein High Velocity Sales Cloud
Saiba como turbinar as vendas combinando eficientes recursos de vendas com a inteligência do Einstein.

Segurança e identidade
Novos nomes, mas os mesmos dados excelentes no aplicativo Event Monitoring Analytics
Na versão Summer '17, o aplicativo Event Monitoring Wave foi renomeado como Event Monitoring Analytics. Agora o nome Analytics
aparece em todas as páginas relacionadas ao aplicativo, incluindo o assistente de configuração, os conjuntos de permissões padrão,
a licença do conjunto de permissões e os painéis predefinidos. Os nomes dos tipos de evento Alteração do Wave, Interação do Wave
e Desempenho do Wave não foram alterados.
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Vendas: Pontuação de leads do Einstein, Previsões colaborativas e
Influência de campanha
Forneça recursos do Lightning Experience de alto impacto que mantêm as equipes de vendas focadas em leads e negócios com mais
chances de gerar vendas. Ajude os representantes a se concentrarem no pipeline de vendas diretamente no Outlook e no Gmail.
NESTA SEÇÃO:
Trailhead: Otimize recursos do Lightning Experience e integre Outlook e Gmail
Saiba como preparar a equipe de vendas para ter sucesso por meio da otimização de recursos de vendas no Lightning Experience.
E ajude os representantes a trabalharem em seus negócios no Outlook ou no Gmail.
Sales Cloud Einstein: Um processo de vendas mais inteligente em cada etapa
A pontuação de leads do Einstein chega ao Salesforce Classic. Além disso, melhoramos a configuração da Pontuação de lead e demos
mais controle para escolher a base do modelo de pontuação de lead. Contatos automatizados do Einstein ficaram automatizados
e incluem um novo painel. Captura de atividades do Einstein tem melhor integração com a Microsoft e permite o uso de cotações
e contratos. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.
Principais recursos de vendas: Influência de campanha, Previsões colaborativas e Gerenciamento de Território Enterprise
Acompanhe a influência de várias campanhas sobre uma oportunidade. E acesse mais informações ao projetar vendas. Configure
o Gerenciamento de Território Enterprise no Lightning Experience. E não é só isso!
Recursos de produtividade: Lembretes de tarefa, exibições de lista aprimoradas e previsões no Sales Console
Ajude a maximizar a produtividade dos representantes no Lightning Experience com lembretes de tarefa, melhorias em exibições
de lista e mais opções de calendário. Previsões colaborativas agora estão disponíveis no Sales Console.
Qualidade dos dados: Mesclagem de conta pessoal e conjuntos de registros duplicados no Lightning Experience, integração de
dados de terceiros
O gerenciamento de duplicados agora abrange contas pessoais. Conjuntos de registros duplicados estão disponíveis no Lightning
Experience, e mais ainda: somente no Lightning Experience, você pode usá-lo para mesclar duplicados. E, por meio de uma nova
ação nos registros de conta e contato do Salesforce, sua equipe de vendas pode comparar e integrar os dados setoriais terceirizados
campo a campo.
Integração com o Google: Correspondência flexível de registros, mais opções de modelo, sincronização bidirecional de eventos e
alteração obrigatória na Configuração do Lightning Sync
Permita que seus representantes desenvolvam seus negócios do Salesforce no Gmail™ e no Google Calendar™. O Lightning para
Gmail fornece mais flexibilidade aos representantes quando associam destinatários de email a registros relevantes do Salesforce.
Mais opções de modelos de email, pontuação de leads do Einstein e tarefas do Salesforce permitem que os representantes trabalhem
menos e de forma mais inteligente. O Lightning Sync agora inclui a sincronização bidirecional de eventos para usuários do Lightning
Experience, do Salesforce para Android, do Salesforce para iOS e da Web móvel do Salesforce. Além disso, os clientes que sincronizam
eventos a partir do Google Agenda para o Salesforce precisam atualizar sua configuração do Lightning Sync para continuar
sincronizando eventos na versão Winter '18. Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as
versões do aplicativo Salesforce.
Integração com Microsoft®: Gerenciamento de tarefas, Pardot Engagement e sincronização para todos
Faça com que representantes trabalhem em seus negócios no email e calendários do Outlook. Com o acesso a tarefas do Salesforce,
mais opções de modelos de email e até recursos do Pardot Engage, os representantes dominarão o processo de vendas. O que há
de novo no Lightning Sync? Licenças Service e Force.com. Leia tudo sobre isso! Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience,
ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce.
Segurança: Criptografia de dados de vendas
Proteja mais dados de vendas essenciais, incluindo informações pessoais (PII) de clientes, usando Shield Platform Encryption.
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Outras alterações no Sales Cloud
Conheça outras alterações que fizemos para melhorar a usabilidade.

Trailhead: Otimize recursos do Lightning Experience e integre Outlook e
Gmail
Saiba como preparar a equipe de vendas para ter sucesso por meio da otimização de recursos de vendas no Lightning Experience. E
ajude os representantes a trabalharem em seus negócios no Outlook ou no Gmail.

Otimizar os recursos de vendas do Lightning Experience
Faça com que as suas equipes de venda melhorem os relacionamentos de vendas e fechem mais negócios. Otimizar recursos de vendas
para o Lightning Experience inclui módulos que ajudam a configurar os principais recursos para obter a melhor experiência de vendas.

Integrar o Outlook e o Gmail ao Salesforce
Torne mais fácil para os representantes se concentrarem em suas vendas no Outlook e no Gmail. E elimine redundâncias na entrada de
dados configurando a sincronização de contatos e eventos da equipe de vendas. Integrar o Outlook e o Gmail ao Salesforce ajuda a
manter os representantes concentrados no pipeline enquanto trabalham no Outlook e no Gmail.
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Sales Cloud Einstein: Um processo de vendas mais inteligente em cada
etapa
A pontuação de leads do Einstein chega ao Salesforce Classic. Além disso, melhoramos a configuração
da Pontuação de lead e demos mais controle para escolher a base do modelo de pontuação de
lead. Contatos automatizados do Einstein ficaram automatizados e incluem um novo painel. Captura
de atividades do Einstein tem melhor integração com a Microsoft e permite o uso de cotações e
contratos. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.
Nota: Alguns serviços e assinaturas incluem esse recurso por um custo extra. Para obter
informações detalhadas sobre preços, entre em contato com seu executivo de conta na
Salesforce.

EDIÇÕES
Disponível por um custo
extra em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance e Unlimited

NESTA SEÇÃO:
Pontuação de leads do Einstein: Pontuações de lead no Salesforce Classic, flexibilidade de conversão de lead e status de ativação
detalhado
Use a Pontuação de leads do Einstein no Salesforce Classic, configure a pontuação de leads com mais tipos de conversão de leads
e veja informações detalhadas sobre problemas que ocorrem durante a configuração. Essas alterações aplicam-se ao Lightning
Experience e ao Salesforce Classic.
Contatos automatizados do Einstein: Novas opções e relatórios automatizados
Reforçamos o "automatizado" nos Contatos automatizados do Einstein. Também adicionamos um prático painel para ajudá-lo a
rastrear o desempenho do Einstein. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
Captura de atividades do Einstein: Suporte a Microsoft® Exchange e mais registros do Salesforce
A Captura de atividades do Einstein agora está disponível para usuários do Microsoft Exchange 2013 e 2016. Também expandimos
a funcionalidade de Captura de atividades do Einstein para incluir cotações e contratos. Você controla por quanto tempo o Salesforce
reterá os dados de Captura de atividades do Einstein. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
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Sales Cloud Einstein Analytics: Aproveite mais painéis e novos nomes
Adicionamos um aplicativo Analytics aos Contatos automatizados do Einstein para você controlar quantos contatos o Einstein
adicionou no Salesforce. E também melhoramos a navegação renomeando alguns itens. Essas alterações se aplicam somente ao
Lightning Experience.
Outras alterações no Sales Cloud Einstein
Alteramos o nome de alguns campos e componentes para tornar as coisas mais consistentes e intuitivas. Essas alterações aplicam-se
ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Configurar o Sales Cloud Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Pontuação de leads do Einstein: Pontuações de lead no Salesforce Classic, flexibilidade
de conversão de lead e status de ativação detalhado
Use a Pontuação de leads do Einstein no Salesforce Classic, configure a pontuação de leads com
mais tipos de conversão de leads e veja informações detalhadas sobre problemas que ocorrem
durante a configuração. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.
NESTA SEÇÃO:

EDIÇÕES
Disponível por um custo
extra em: Edições
Enterprise, Performance e
Unlimited

Usar Pontuação de leads do Einstein no Salesforce Classic
Adicione o campo Pontuação do Einstein aos layouts de página de lead do Salesforce Classic,
para que representantes de vendas possam ver suas pontuações de leads e os fatores que as fundamentam. Essa alteração se aplica
somente ao Salesforce Classic.
Usar mais tipos de conversão de lead com Pontuação de leads do Einstein
Aproveite as vantagens da pontuação de leads independentemente de sua empresa gerar ou não oportunidades ao converter leads.
Anteriormente, o Einstein só poderia analisar leads históricos se representantes de vendas tivessem criado oportunidades durante
a conversão. Agora o Einstein pode fazer sua mágica mesmo quando leads são convertidos apenas em contas e contatos. Essa
alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Acompanhar e controlar a ativação de Pontuação de leads do Einstein
Nós facilitamos a configuração com informações mais úteis sobre os problemas que surgem durante a ativação da pontuação de
leads e a análise inicial. Após a ativação, você agora pode desligar a pontuação de leads se necessário. Essa alteração se aplica tanto
ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
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Usar Pontuação de leads do Einstein no Salesforce Classic
Adicione o campo Pontuação do Einstein aos layouts de página de lead do Salesforce Classic, para
que representantes de vendas possam ver suas pontuações de leads e os fatores que as
fundamentam. Essa alteração se aplica somente ao Salesforce Classic.
É fácil adicionar o componente no Editor de layout de página.

EDIÇÕES
Disponível por um custo
extra em: Edições
Enterprise, Performance e
Unlimited

PERMISSÕES DO
USUÁRIO
Para exibir a guia Leads:
• Ler em leads
Para exibir leads:
• Ler em leads

Após a adição do componente aos layouts de página, os usuários do Salesforce Classic poderão priorizar seus leads e converter mais
leads mais rapidamente. No componente, os representantes veem a pontuação e os campos que mais a afetam.
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Anteriormente, apenas o campo Pontuação estava disponível no Salesforce Classic e apenas em exibições de lista.

Usar mais tipos de conversão de lead com Pontuação de leads do Einstein
Aproveite as vantagens da pontuação de leads independentemente de sua empresa gerar ou não
oportunidades ao converter leads. Anteriormente, o Einstein só poderia analisar leads históricos se
representantes de vendas tivessem criado oportunidades durante a conversão. Agora o Einstein
pode fazer sua mágica mesmo quando leads são convertidos apenas em contas e contatos. Essa
alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
A Pontuação de leads do Einstein busca os padrões no histórico de conversão de leads e pontua
os leads dependendo da correspondência com esses padrões. Quando a pontuação de leads é
ativada, a Configuração solicita que você escolha o marco de conversão de leads que corresponde
às práticas da equipe de vendas.

EDIÇÕES
Disponível por um custo
extra em: Edições
Enterprise, Performance e
Unlimited

Acompanhar e controlar a ativação de Pontuação de leads do Einstein
Nós facilitamos a configuração com informações mais úteis sobre os problemas que surgem durante
a ativação da pontuação de leads e a análise inicial. Após a ativação, você agora pode desligar a
pontuação de leads se necessário. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto
ao Salesforce Classic.
Nos bastidores, a ativação da Pontuação de leads do Einstein é composta por várias etapas.
Anteriormente, não havia informações disponíveis sobre o progresso das etapas.

EDIÇÕES
Disponível por um custo
extra em: Edições
Enterprise, Performance e
Unlimited

1. Verifica se você preenche os pré-requisitos.

PERMISSÕES DO
USUÁRIO

2. Ativa o recurso.
3. Analisa o histórico de conversão de leads.
4. Pontua os leads atuais.

Contatos automatizados do Einstein: Novas opções e relatórios
automatizados

Para ativar a Pontuação de
leads do Einstein:
• Personalizar aplicativo e
Modificar todos os
dados

Reforçamos o "automatizado" nos Contatos automatizados do Einstein. Também adicionamos um
prático painel para ajudá-lo a rastrear o desempenho do Einstein. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
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NESTA SEÇÃO:
Dizer adeus à entrada de dados de contato (beta)
Deixe que o Einstein adicione contatos e papéis de contato ao Salesforce. É automático, para que os representantes de venda
continuem se concentrando na venda. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
Ver quantos contatos o Einstein adicionou ao Salesforce (beta)
O painel Contatos automatizados do Einstein mostra como o Einstein estava ocupado localizando e adicionando contatos. Para cada
contato que o Einstein adicionou, representantes de vendas estão livres para fazer outras coisas. Esse é um novo recurso no Lightning
Experience.

Dizer adeus à entrada de dados de contato (beta)
Deixe que o Einstein adicione contatos e papéis de contato ao Salesforce. É automático, para que os representantes de venda continuem
se concentrando na venda. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
Nota: Esta versão contém uma versão beta da opção automática Contatos automatizados do Einstein, o que significa que é um
recurso de alta qualidade com limitações conhecidas. A opção automática não está disponível ao público em geral, a menos ou
até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas.
Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer
condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral.
Ao configurar Contatos automatizados do Einstein, opte por ter papéis de contatos e contato de oportunidade adicionados ao Salesforce.

Representantes recebem uma notificação quando dados novos são adicionados (1).
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Uma nova exibição de lista mostra a representantes os contatos que foram adicionados pelo Einstein (2). Eles podem clicar no texto da
notificação (3) para acessar a exibição de lista. Se não for possível adicionar um contato devido a um erro (por exemplo, um campo
obrigatório não tem um valor padrão), o contato será exibido ao representante como uma sugestão. Assim o representante poderá
corrigir os erros ao adicionar o contato.
Você ainda pode selecionar para que os novos dados sejam exibidos a representantes como sugestões para medidas posteriores. Mas
por que você faria isso?

Ver quantos contatos o Einstein adicionou ao Salesforce (beta)
O painel Contatos automatizados do Einstein mostra como o Einstein estava ocupado localizando e adicionando contatos. Para cada
contato que o Einstein adicionou, representantes de vendas estão livres para fazer outras coisas. Esse é um novo recurso no Lightning
Experience.
Nota: Esta versão contém uma versão beta do painel Contatos automatizados do Einstein, o que significa que é um recurso de
alta qualidade com limitações conhecidas. O painel não está disponível ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce
anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos
garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome
suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral.
O Sales Cloud Einstein vem com cinco licenças do Einstein Sales Analytics. Quando você as atribui aos usuários de Contatos automatizados
do Einstein, esses usuários podem visualizar um painel útil.
Clique na guia Sales Cloud Einstein e clique em Contatos.
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Veja quantos contatos foram adicionados com a ajuda de Contatos automatizados do Einstein, automaticamente ou a partir de sugestões.
Os dados são divididos por semana, mês e ano (1).
Compare o número de contatos adicionados por Contatos automatizados do Einstein ao número adicionado manualmente. Os dados
são divididos por número médio de contatos por usuário por semana (2).
CONSULTE TAMBÉM:
Dizer adeus à entrada de dados de contato (beta)

Captura de atividades do Einstein: Suporte a Microsoft® Exchange e mais registros
do Salesforce
A Captura de atividades do Einstein agora está disponível para usuários do Microsoft Exchange
2013 e 2016. Também expandimos a funcionalidade de Captura de atividades do Einstein para
incluir cotações e contratos. Você controla por quanto tempo o Salesforce reterá os dados de Captura
de atividades do Einstein. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
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NESTA SEÇÃO:
Boas vindas às contas do Microsoft® Exchange 2013 e 2016
Representantes que tenham contas do Microsoft Exchange 2013 e 2016 agora podem conectar seu email e calendário ao Salesforce.
Administradores podem até criar e salvar configurações para cada um de seus domínios do Microsoft Exchange, de modo que
representantes possam conectar suas contas rapidamente. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
Adicionar atividades para cotações e contratos
Suas equipes podem dizer adeus ao registro de atividades para ainda mais tipos de registros. Com o suporte da Captura de atividades
do Einstein a cotações e contratos, eventos e emails são adicionados automaticamente a esses registros e usados pelo Einstein para
gerar percepções. Além disso, o aplicativo Atividades agora mostra atividades referentes a cotações e contratos. Essas alterações se
aplicam somente ao Lightning Experience.
Ver eventos do Microsoft® Office 365® capturados automaticamente no calendário do Salesforce
Quando você configura representantes na Captura de atividades do Einstein, eles visualizam seus eventos da Microsoft nos calendários
do Salesforce. Os eventos são adicionados a um calendário chamado Calendário da Microsoft, de modo que os representantes
podem separar os eventos que foram adicionados automaticamente e os eventos padrão do calendário do Salesforce. Essa alteração
se aplica somente ao Lightning Experience.
Decidir por quanto tempo retemos seus dados
Quer controlar o período de armazenamento de seus dados no Salesforce? Nós entendemos. Procure o suporte ao cliente do
Salesforce para especificar o período, em meses, de retenção de dados da Captura de atividades do Einstein. O Salesforce pode reter
seus dados da Captura de atividades do Einstein por até cinco anos, sendo 24 meses o período padrão. Essa alteração se aplica
somente ao Lightning Experience.
Gerenciar facilmente a lista de endereços excluídos
Para simplificar a exclusão de endereços e domínios e evitar erros, incluímos uma interface de assistente fácil de usar para esse
processo. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Boas vindas às contas do Microsoft® Exchange 2013 e 2016
Representantes que tenham contas do Microsoft Exchange 2013 e 2016 agora podem conectar
seu email e calendário ao Salesforce. Administradores podem até criar e salvar configurações para
cada um de seus domínios do Microsoft Exchange, de modo que representantes possam conectar
suas contas rapidamente. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
1. Em Configuração, insira Configurações do Microsoft Exchange na caixa Busca
rápida e clique em Novo.
2. Insira as configurações da conexão do Microsoft Exchange e clique em Salvar.

PERMISSÕES DO
USUÁRIO
Para configurar uma
conexão entre o Microsoft
Exchange e o Salesforce
• Acesso administrativo
para configurar uma
nova conexão com o
Microsoft Exchange

Adicionar atividades para cotações e contratos
Suas equipes podem dizer adeus ao registro de atividades para ainda mais tipos de registros. Com
o suporte da Captura de atividades do Einstein a cotações e contratos, eventos e emails são
adicionados automaticamente a esses registros e usados pelo Einstein para gerar percepções. Além
disso, o aplicativo Atividades agora mostra atividades referentes a cotações e contratos. Essas
alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
1. Em Configuração, insira Captura de atividades do Einstein na caixa Busca
rápida e selecione Configurações em Captura de atividades do Einstein.
2. Clique em Editar registros.

100

PERMISSÕES DO
USUÁRIO
Para adicionar atividades a
cotações e contratos
• Personalizar aplicativo e
Modificar todos os
dados

Notas da versão Salesforce Winter '18

Sales Cloud Einstein: Um processo de vendas mais inteligente
em cada etapa

3. Selecione o tipo de registros ao qual adicionar atividades.
4. Clique em Salvar.

Ver eventos do Microsoft® Office 365® capturados automaticamente no calendário do Salesforce
Quando você configura representantes na Captura de atividades do Einstein, eles visualizam seus eventos da Microsoft nos calendários
do Salesforce. Os eventos são adicionados a um calendário chamado Calendário da Microsoft, de modo que os representantes podem
separar os eventos que foram adicionados automaticamente e os eventos padrão do calendário do Salesforce. Essa alteração se aplica
somente ao Lightning Experience.
Para visualizar o Calendário da Microsoft, os representantes devem selecioná-lo em Meus calendários.

Decidir por quanto tempo retemos seus dados
Quer controlar o período de armazenamento de seus dados no Salesforce? Nós entendemos. Procure o suporte ao cliente do Salesforce
para especificar o período, em meses, de retenção de dados da Captura de atividades do Einstein. O Salesforce pode reter seus dados
da Captura de atividades do Einstein por até cinco anos, sendo 24 meses o período padrão. Essa alteração se aplica somente ao Lightning
Experience.
Após o contato com o suporte ao cliente do Salesforce, pode demorar até 48 horas para que a solicitação tenha efeito.
Nota: Calculamos cada mês como um período de 30 dias.

Gerenciar facilmente a lista de endereços excluídos
Para simplificar a exclusão de endereços e domínios e evitar erros, incluímos uma interface de assistente fácil de usar para esse processo.
Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Sales Cloud Einstein Analytics: Aproveite mais painéis e novos nomes
Adicionamos um aplicativo Analytics aos Contatos automatizados do Einstein para você controlar quantos contatos o Einstein adicionou
no Salesforce. E também melhoramos a navegação renomeando alguns itens. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning
Experience.
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Contatos automatizados do Einstein inclui um novo painel, na guia renomeada Sales Cloud Einstein, que mostra como o Einstein estava
ocupado localizando e adicionando contatos (1).
Mudamos o nome da guia Einstein Sales Analytics para Sales Cloud Einstein (2). Contém os mesmos painéis do Einstein, incluindo um
painel de Captura de atividades do Einstein (3) e outro da Pontuação de leads do Einstein (4). Também mudamos o nome do painel de
Captura de atividades do Einstein, de Métricas de atividade para Atividades.
CONSULTE TAMBÉM:
Contatos automatizados do Einstein: Novas opções e relatórios automatizados

Outras alterações no Sales Cloud Einstein
Alteramos o nome de alguns campos e componentes para tornar as coisas mais consistentes e intuitivas. Essas alterações aplicam-se
ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.
Qual

Novo nome

Pontuação de leads do Einstein: campo de
Pontuação do Einstein
pontuação em registros de lead e exibições de
lista
Pontuação de leads do Einstein: Componente
Einstein em registros de lead

Pontuação do Einstein
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Qual

Novo nome

Pontuação de leads do Einstein: Componente
Einstein no Lightning App Builder

Pontuação de leads do Einstein

Insights do Einstein: Componente Einstein em
contas, oportunidades, página inicial e no
Lightning App Builder

Insights do Einstein

Contatos automatizados do Einstein:
Insights do Einstein
Componente Einstein em contas, oportunidades,
página inicial e no Lightning App Builder
Insights de oportunidade: Insights principais em Insight principal do Einstein
exibições de lista de oportunidades

Principais recursos de vendas: Influência de campanha, Previsões
colaborativas e Gerenciamento de Território Enterprise
Acompanhe a influência de várias campanhas sobre uma oportunidade. E acesse mais informações ao projetar vendas. Configure o
Gerenciamento de Território Enterprise no Lightning Experience. E não é só isso!
NESTA SEÇÃO:
Leads: Agilize as conversões de lead com maior flexibilidade
Agora seus representantes economizam tempo quando convertem leads. O novo processo de conversão de lead associa leads a
contatos e contas que já estão no Salesforce. Ao mesmo tempo, os representantes criam uma oportunidade ou selecionam uma
que já está em andamento. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Contas: Processo de ativação mais fácil, possibilidade de mesclar contas pessoais no Lightning Experience e modelo de
compartilhamento melhorado
Nós melhoramos o processo de ativação, adicionamos o recurso de mesclagem de contas pessoais ao Lightning Experience, e demos
maior flexibilidade para o compartilhamento de contatos em organizações que usam contas pessoais. Essas alterações aplicam-se
ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.
Campanhas: Influência de campanha de vários contatos e outras melhorias
Permita que os departamentos de vendas e marketing acompanhem a influência de várias campanhas sobre oportunidades. Essas
alterações se aplicam ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce.
Previsões colaborativas: Faça mais com previsões de venda
Configure Previsões colaborativas no Lightning Experience. Os usuários de previsões também recebem mais informações e podem
fazer mais com elas ao projetar vendas. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
Gerenciamento de território Enterprise: Configure e gerencie territórios de vendas no Lightning Experience
Configure o Gerenciamento de Território Enterprise em Configuração sem alternar para o Salesforce Classic. E agora representantes
podem gerenciar seus territórios de vendas no Lightning Experience. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
Oportunidades: Equipes de oportunidade, produtos de oportunidade, papéis do contato e categoria de previsão
Trabalhar com oportunidades no Lightning Experience está mais eficiente do que nunca! Agora usuários podem adicionar uma
equipe de oportunidade inteira em apenas alguns cliques. E, para deixar oportunidades mais completas, solicite aos usuários que
adicionem produtos imediatamente ao criarem ou clonarem uma oportunidade. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning
Experience.
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Leads: Agilize as conversões de lead com maior flexibilidade
Agora seus representantes economizam tempo quando convertem leads. O novo processo de
conversão de lead associa leads a contatos e contas que já estão no Salesforce. Ao mesmo tempo,
os representantes criam uma oportunidade ou selecionam uma que já está em andamento. Essa
alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Com a nova janela de conversão eficiente, representantes podem rapidamente:
• Criar uma conta, contato e oportunidade usando os dados do lead com um único clique
• Atualizar os valores provenientes do lead para cada novo registro

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer ao
usar a Conversão de leads
do Apex

• Escolher os tipos de registro
• Relacionar o lead a registros de conta, contato e oportunidade associados ao lead usando regras
de gerenciamento de duplicados
• Exibir detalhes dos registros associados
• Pesquise mais registros para relacionar ao lead
• Criar uma tarefa de acompanhamento
Esses recursos aparecem em seções distintas expansíveis referentes a contas, contatos e oportunidades. Em um único local conveniente,
representantes podem converter leads da forma que desejarem.

Nota: Para usar a nova janela de conversão de leads, sua organização deve ter ativado a Conversão de leads do Apex. Clientes
que usam o antigo conversor de leads integrado no PLSQL ainda veem a mesma janela das versões anteriores. Com esse aumento
de capacidade, flexibilidade e eficiência, a chegada da nova janela de conversor de leads é uma ótima oportunidade de realizar a
mudança gratuita para a Conversão de leads do Apex. Para ativar a Conversão de leads do Apex, consulte este artigo do Knowledge
e, em seguida, entre em contato com o Suporte do Salesforce.
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Contas: Processo de ativação mais fácil, possibilidade de mesclar contas pessoais
no Lightning Experience e modelo de compartilhamento melhorado
Nós melhoramos o processo de ativação, adicionamos o recurso de mesclagem de contas pessoais ao Lightning Experience, e demos
maior flexibilidade para o compartilhamento de contatos em organizações que usam contas pessoais. Essas alterações aplicam-se ao
Lightning Experience e ao Salesforce Classic.
Configurar contas pessoais com facilidade
Pronto para começar a usar contas pessoais? Você escolheu um ótimo momento, pois nós simplificamos o processo de ativação.
Mesclar contas pessoais no Lightning Experience
Agora representantes de venda podem visualizar duplicados em contas pessoas no Lightning Experience assim como podem em
contas comerciais, contatos e leads. Os usuários com permissão também podem mesclar contas pessoais.
Compartilhar contatos comerciais manualmente em organizações que usam contas pessoais (disponível ao público em
geral)
As organizações que usam contas pessoais agora podem modificar o padrão de compartilhamento de toda a organização para
contatos. Isso fornece flexibilidade no compartilhamento de contatos comerciais, incluindo a possibilidade de definir regras de
compartilhamento de contatos e compartilhar contatos comerciais manualmente.
Adicionar contas pessoais a campanhas a partir de relatórios de contas
Se você usa contas pessoais, seu departamento de marketing pode direcionar rapidamente pessoas adicionando-as às campanhas
diretamente de relatórios padrão e personalizados baseados em contas. Antes, os usuários podiam adicionar contas pessoais a
campanhas somente de relatórios baseados em contas. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce
Classic.

Configurar contas pessoais com facilidade
Pronto para começar a usar contas pessoais? Você escolheu um ótimo momento, pois nós
simplificamos o processo de ativação. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto
ao Salesforce Classic.
Um processo automatizado verifica se sua organização preenche ou não os requisitos para o uso
de Contas pessoais. Os requisitos são:
• Pelo menos um tipo de registro para as contas.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

• Os usuários que têm permissão de leitura nas contas têm permissão sobre contatos.
• O compartilhamento padrão de toda a organização está configurado de modo que o Contato seja Controlado pelo pai ou a Conta
e o Contato sejam Privados.
Em Configuração, insira Configurações de contas na caixa Busca rápida e selecione Permitir que o suporte ao cliente
ative contas pessoais. Depois que confirmamos que sua organização está pronta para contas pessoais, enviaremos um email com
instruções para registrar um caso de Suporte.
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Mas não é apenas sua organização que precisa estar pronta para contas pessoais. Você precisa estar pronto também. Como você não
pode desativar contas pessoais, recomendamos criar um sandbox para avaliar o efeito que terão sobre a organização.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Ativar contas pessoais (pode estar desatualizado ou não estar disponível durante a visualização da versão)

Adicionar contas pessoais a campanhas a partir de relatórios de contas
Se você usa contas pessoais, seu departamento de marketing pode direcionar rapidamente pessoas
adicionando-as às campanhas diretamente de relatórios padrão e personalizados baseados em
contas. Antes, os usuários podiam adicionar contas pessoais a campanhas somente de relatórios
baseados em contas. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce
Classic.
Os usuários podem adicionar até 50.000 registros de contas pessoais às campanhas, clicando em
Adicionar à campanha em um relatório. Para adicionar contas pessoais a campanhas a partir de
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relatórios, é necessário que o objeto principal do relatório seja Conta.

Para tipos de relatórios personalizados, o campo Conta pessoal é incluído automaticamente como um campo disponível. Não o remova.

Campanhas: Influência de campanha de vários contatos e outras melhorias
Permita que os departamentos de vendas e marketing acompanhem a influência de várias
campanhas sobre oportunidades. Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience, ao Salesforce
Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce.
NESTA SEÇÃO:

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

Deixar que vendas e marketing acompanhem a influência de várias campanhas sobre
oportunidades
Com os novos modelos de influência de campanha de vários contatos, o departamento de
marketing pode ver os detalhes de influência que mais lhe interessam. Modelos separados rastreiam o primeiro contato, o último
contato e distribuem por igual a atribuição de receita a todas as campanhas que influenciam uma oportunidade. Essa alteração se
aplica a usuários do Sales Cloud em organizações que também compraram o Pardot.
Outras alterações tornam a influência da campanha mais flexível
As configurações de Influência de campanha foram separadas em páginas diferentes, o que facilita seu uso. Essa alteração se aplica
tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
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Deixar que vendas e marketing acompanhem a influência de várias campanhas sobre
oportunidades
Com os novos modelos de influência de campanha de vários contatos, o departamento de marketing
pode ver os detalhes de influência que mais lhe interessam. Modelos separados rastreiam o primeiro
contato, o último contato e distribuem por igual a atribuição de receita a todas as campanhas que
influenciam uma oportunidade. Essa alteração se aplica a usuários do Sales Cloud em organizações
que também compraram o Pardot.
Além do modelo Origem principal da campanha, você agora pode ativar até três novos modelos
para usuários do Pardot que também usam Influência de campanha personalizável no Sales Cloud.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

• O modelo Primeiro contato rastreia a primeira interação da marca com clientes em potencial.
• O modelo Último contato mostra quais campanhas estão ajudando a fechar negócios.
• O modelo Distribuição uniforme captura o desempenho das campanhas ao longo de todas as interações com clientes em potencial.

Os registros referentes ao modelo escolhido como padrão em Configuração são exibidos na lista relacionada Influência de campanha,
em Oportunidades.
Nota: Esse recurso requer licenças tanto do Pardot quanto do Sales Cloud. Nós antecipamos que esse recurso estará disponível
normalmente no período de novembro de 2017 até janeiro de 2018. Todos os serviços ou recursos não lançados mencionados
neste ou em outros comunicados não estão disponíveis atualmente e podem não ser fornecidos pontualmente, ou podem nem
ser fornecidos. Os clientes que comprarem aplicativos da salesforce.com devem tomar suas decisões de compra com base nos
recursos atualmente disponíveis.

Outras alterações tornam a influência da campanha mais flexível
As configurações de Influência de campanha foram separadas em páginas diferentes, o que facilita
seu uso. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

EDIÇÕES

• Em Configuração, a página Influência de campanha está dividida em três páginas distintas.

Disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

– Configurações da influência da campanha
– Configurações de associação automática
– Configurações de modelo

• Em Configuração, para cada modelo, você agora pode escolher quando criar registros de
influência de campanha com base na atribuição de receita. Você pode optar por criar registros sempre, ou apenas quando a atribuição
de receita for maior que 0%. A nova configuração Preferência de registro em cada modelo de influência de campanha substitui
Migrar apenas registros de Influência de campanha da campanha principal de oportunidades.
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Previsões colaborativas: Faça mais com previsões de venda
Configure Previsões colaborativas no Lightning Experience. Os usuários de previsões também
recebem mais informações e podem fazer mais com elas ao projetar vendas. Essas alterações se
aplicam somente ao Lightning Experience.

EDIÇÕES
Disponível em: Professional
(sem previsões de Campo
personalizado), Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

Administradores do Salesforce podem acessar Hierarquia de previsões e Configurações de previsões em Configuração.

Usuários de previsão podem:
• Saltar para as previsões de usuários que eles tenham acesso para visualizar (1).
• Ver informações sobre cumprimento de cotação (2).
• Acessar Previsões colaborativas no Lightning Sales Console.
• Ajustar suas próprias previsões de família de produtos. Esse recurso é exclusivo do Lightning Experience.
Totais de previsão de família de produtos não estão disponíveis no Salesforce Classic. Se usuários ajustarem previsões de família de
produtos no Lightning Experience, nem todos os valores totais na grade de previsões do Salesforce Classic refletirão os ajustes.
Sua equipe de vendas é nova em Previsões colaborativas no Lightning Experience? Compartilhe este vídeo para divulgar as últimas
novidades: Previsões exatas com previsões colaborativas no Lightning Experience (somente em inglês).

Gerenciamento de território Enterprise: Configure e gerencie territórios de vendas no
Lightning Experience
Configure o Gerenciamento de Território Enterprise em Configuração sem alternar para o Salesforce
Classic. E agora representantes podem gerenciar seus territórios de vendas no Lightning Experience.
Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
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Acesse modelos de território, configurações de território e tipos de território em Configuração.

Representantes podem alterar o território atribuído nos detalhes da oportunidade.

Representantes também podem visualizar a lista relacionada Territórios atribuídos em contas, mas a lista é somente leitura, mesmo para
usuários com a permissão Gerenciar territórios.
CONSULTE TAMBÉM:
Gerenciar territórios em trânsito
Recursos de vendas: Considerações sobre o Lightning Experience
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Oportunidades: Equipes de oportunidade, produtos de oportunidade, papéis do
contato e categoria de previsão
Trabalhar com oportunidades no Lightning Experience está mais eficiente do que nunca! Agora
usuários podem adicionar uma equipe de oportunidade inteira em apenas alguns cliques. E, para
deixar oportunidades mais completas, solicite aos usuários que adicionem produtos imediatamente
ao criarem ou clonarem uma oportunidade. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning
Experience.
NESTA SEÇÃO:

EDIÇÕES
Disponíveis no Lightning
Experience em: Edições
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Adicionar membros da equipe de oportunidade mais rapidamente
Representantes de vendas podem adicionar vários membros de uma equipe de oportunidade em uma única página. Essas alterações
se aplicam somente ao Lightning Experience.
Solicitar a usuários que adicionem produtos a oportunidades
Para deixar as oportunidades mais completas, faça com que o Salesforce solicite a representantes de vendas que adicionem produtos
a oportunidades novas. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Crie papéis de contato para oportunidades a partir de contatos no Lightning Experience
Crie uma oportunidade e um papel do contato simultaneamente. Quando os representantes de vendas criam uma oportunidade a
partir da lista relacionada à oportunidade em um contato, o Salesforce adiciona o contato em um papéis do contato na oportunidade.
Essas alterações aplicam-se somente ao Lightning Experience e ao aplicativo Salesforce.
Alterar a categoria Previsão de oportunidades
Ajuste previsões alterando a categoria da previsão da oportunidade, independentemente do seu estágio. Essa mudança se aplica
para Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do Salesforce.

Adicionar membros da equipe de oportunidade mais rapidamente
Representantes de vendas podem adicionar vários membros de uma equipe de oportunidade em
uma única página. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

EDIÇÕES
Disponíveis no Lightning
Experience em: Edições
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer
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Solicitar a usuários que adicionem produtos a oportunidades
Para deixar as oportunidades mais completas, faça com que o Salesforce solicite a representantes
de vendas que adicionem produtos a oportunidades novas. Essa alteração se aplica somente ao
Lightning Experience.

EDIÇÕES
Disponíveis no Lightning
Experience em: Edições
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Para solicitar a usuários que adicionem produtos a oportunidades, em Configuração, insira Configurações da oportunidade
na caixa Busca rápida e selecione Configurações da oportunidade. Ative Solicitar que usuários adicionem produtos a
oportunidades.

Crie papéis de contato para oportunidades a partir de contatos no Lightning Experience
Crie uma oportunidade e um papel do contato simultaneamente. Quando os representantes de vendas criam uma oportunidade a partir
da lista relacionada à oportunidade em um contato, o Salesforce adiciona o contato em um papéis do contato na oportunidade. Essas
alterações aplicam-se somente ao Lightning Experience e ao aplicativo Salesforce.
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Alterar a categoria Previsão de oportunidades
Ajuste previsões alterando a categoria da previsão da oportunidade, independentemente do seu
estágio. Essa mudança se aplica para Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce para
iOS e Web móvel do Salesforce.
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Recursos de produtividade: Lembretes de tarefa, exibições de lista
aprimoradas e previsões no Sales Console
Ajude a maximizar a produtividade dos representantes no Lightning Experience com lembretes de tarefa, melhorias em exibições de
lista e mais opções de calendário. Previsões colaborativas agora estão disponíveis no Sales Console.
NESTA SEÇÃO:
Console de vendas: Boas vindas a Previsões no console.
Você estava aguardando pacientemente a chegada de Previsões colaborativas no Lightning Sales Console. A espera acabou! Também
fizemos outras ótimas melhorias em aplicativos de console do Lightning, incluindo a capacidade de adicionar favoritos, regras de
navegação para tornar o fluxo de trabalho de seus usuários mais eficiente e atalhos de tecla adicionais.
Email: Introdução de email de lista
As equipes de marketing e vendas da empresa podem levar o marketing por email mais longe com emails de lista. Eles podem
organizar uma exibição em lista de contatos visados, leads e contas pessoais. Também podem enviar um email separado e
personalizado a cada destinatário na lista. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
Atividades: Atividades arquivadas e passadas, filtros da linha de tempo de atividades e lembretes de tarefa
Os representantes de venda podem obter mais informações em tarefas visualizando todas as atividades passadas e arquivadas. Os
representantes podem filtrar a linha de tempo de atividade de novas maneiras. E podem criar lembretes de tarefa para não esquecer
de nenhum afazer. Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.
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Exibições de lista: Personalizações, edição inline em massa e quebra de texto
Os representantes fazem mais com menos cliques ao trabalhar em exibições de lista. Edite vários registros em uma exibição de lista
e quebre o texto em colunas para ver mais rapidamente.
Notas: Manter dados sigilosos privados com notas privadas
Os representantes contam com notas para otimizar seu fluxo de trabalho e aumentar a produtividade. Com notas privadas, eles
podem registrar informações sigilosas ao mesmo tempo em que mantêm a nota em contexto. Representantes também podem
compartilhar seletivamente notas privadas. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo
Salesforce.
Calendário: Opções de calendário mais robustas no Lightning Experience
Colabore de forma mais eficiente com os colegas no Lightning Experience. Os representantes podem compartilhar calendários e
adicionar participantes a eventos que estão em sincronização com o Google Calendar. Essas mudanças se aplicam para Lightning
Experience, Salesforce Classic, Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do Salesforce.
Lightning Dialer: Gravar saudação personalizada de correio de voz
Dê seu toque pessoal ao correio de voz. Representantes de venda podem gravar saudações personalizadas no correio de voz do
Lightning Dialer. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Início: Filtre mais opções no componente Tarefas
Quer que os representantes tenham exibições diferentes dos afazeres? Agora a equipe de vendas pode filtrar o componente de
tarefas diretamente na página Inicial. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Console de vendas: Boas vindas a Previsões no console.
Você estava aguardando pacientemente a chegada de Previsões colaborativas no Lightning Sales
Console. A espera acabou! Também fizemos outras ótimas melhorias em aplicativos de console do
Lightning, incluindo a capacidade de adicionar favoritos, regras de navegação para tornar o fluxo
de trabalho de seus usuários mais eficiente e atalhos de tecla adicionais.
Nota: Os aplicativos de console do Lightning ainda não têm paridade total com os aplicativos
de console do Salesforce Classic. Por exemplo, alguns recursos dos aplicativos de console do
Salesforce Classic, como notificações por push e suporte a vários monitores, não estão
disponíveis nos aplicativos de console do Lightning. Saiba mais.
Também não é possível migrar aplicativos de console do Salesforce Classic para o Lightning
Experience.
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Usar favoritos em aplicativos de console
Permita que os usuários tenham suas páginas mais visitadas e registros, listas, grupos e painéis importantes na ponta dos dedos.
Favoritos são semelhantes a marcadores em um navegador da Web, oferecendo acesso rápido aos itens mais usados.
Abrir automaticamente registros relacionados em aplicativos de console com regras de navegação
Use regras de navegação para tornar os fluxos de trabalho dos usuários de console mais eficientes. Por exemplo, você pode configurar
regras de navegação de modo que, quando um usuário clicar em um contato, ele abra como uma subguia da conta relacionada do
contato.
Navegar mais rapidamente com atalhos de teclado
Novos atalhos de teclado permitem que os usuários sejam mais eficientes no console e em aplicativos de navegação padrão do
Lightning.
Trabalhar com macros no Lightning Experience
Representantes de vendas podem usar macros para automatizar tarefas repetitivas comuns. Para que os representantes de vendas
trabalhem com macros, adicione o utilitário Macro ao aplicativo Sales Console.
CONSULTE TAMBÉM:
Previsões colaborativas: Faça mais com previsões de venda
Ajuda do Salesforce: Limitações do console do Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)
Ajuda do Salesforce: Quais recursos estão disponíveis nos aplicativos de console do Lightning? (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização de versão)

116

Notas da versão Salesforce Winter '18

Recursos de produtividade: Lembretes de tarefa, exibições
de lista aprimoradas e previsões no Sales Console

Email: Introdução de email de lista
As equipes de marketing e vendas da empresa podem levar o marketing por email mais longe com
emails de lista. Eles podem organizar uma exibição em lista de contatos visados, leads e contas
pessoais. Também podem enviar um email separado e personalizado a cada destinatário na lista.
Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
NESTA SEÇÃO:

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

Expandir o alcance dos emails dos representantes com email de lista
Eleve o alcance de email de sua empresa a um novo patamar. Os representantes podem enviar
um email aos destinatários nas listas de contas de contato, de lead e pessoais sem se preocupar em incomodar os demais com
Responder a todos. Ou podem escolher registros individuais em uma exibição de lista. O email de lista envia um email individual
para cada destinatário, em vez de um único email para todo o grupo. Os representantes podem aprimorar isso usando modelos de
email e campos de mesclagem para personalizar cada email. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Controlar emails de lista na linha de tempo de atividade
Para os representantes de vendas, a linha do tempo de atividade domina a tela. Agora a linha do tempo mostra uma atividade
quando um email de lista foi enviado a um lead ou um contato. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Erros nunca mais para campos de mesclagem de email vazios
Emails e modelos de email podem incluir campos de mesclagem para oferecer personalização. Na versão Summer '17 e anteriores,
se faltassem dados em um campo de mesclagem no registro de um destinatário, um erro ocorreria. O erro foi embora, e agora o
campo de mesclagem fica em branco quando o email é enviado. Esta alteração vale para a ação Enviar email e para email de lista.
Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Expandir o alcance dos emails dos representantes com email de lista
Eleve o alcance de email de sua empresa a um novo patamar. Os representantes podem enviar um email aos destinatários nas listas de
contas de contato, de lead e pessoais sem se preocupar em incomodar os demais com Responder a todos. Ou podem escolher registros
individuais em uma exibição de lista. O email de lista envia um email individual para cada destinatário, em vez de um único email para
todo o grupo. Os representantes podem aprimorar isso usando modelos de email e campos de mesclagem para personalizar cada email.
Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Permissões de email de lista e de email de massa são necessárias para usar email de lista.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Enviar um email a um grupo: Email de lista e email de massa (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)
Ajuda do Salesforce: Considerações sobre o envio de email de lista no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)
IdeaExchange: Modo fácil de criar emails em massa
IdeaExchange: Permitir a entrega de conteúdo em massa por email
IdeaExchange: Email em massa diretamente da exibição de lista
IdeaExchange: Capacidade de enviar emails em massa a contatos dentro do Lightning

Controlar emails de lista na linha de tempo de atividade
Para os representantes de vendas, a linha do tempo de atividade domina a tela. Agora a linha do tempo mostra uma atividade quando
um email de lista foi enviado a um lead ou um contato. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Atividades de email de lista aparecem na linha de tempo de atividade somente se as atividades de email de lista estiverem ativadas. Está
ativado por padrão.
Seus representantes não podem criar um email de lista no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS ou na Web móvel do Salesforce,
mas você ainda pode ver a atividade.
Nota: No Salesforce Classic, emails de massa são registrados como tarefas, não atividades. São registrados em texto simples
(mesmo emails em HTML), não incluem anexos e não exibem destinatários.
CONSULTE TAMBÉM:
Filtrar de mais maneiras na linha de tempo de atividade
IdeaExchange: Exibir o assunto de emails em massa no Histórico de atividades
IdeaExchange: Filtrar automaticamente emails em massa do Relatório de atividades

Erros nunca mais para campos de mesclagem de email vazios
Emails e modelos de email podem incluir campos de mesclagem para oferecer personalização. Na versão Summer '17 e anteriores, se
faltassem dados em um campo de mesclagem no registro de um destinatário, um erro ocorreria. O erro foi embora, e agora o campo
de mesclagem fica em branco quando o email é enviado. Esta alteração vale para a ação Enviar email e para email de lista. Essa alteração
se aplica somente ao Lightning Experience.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Considerações sobre o uso de campos de mesclagem em modelos de email (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Atividades: Atividades arquivadas e passadas, filtros da linha de tempo de atividades
e lembretes de tarefa
Os representantes de venda podem obter mais informações em tarefas visualizando todas as
atividades passadas e arquivadas. Os representantes podem filtrar a linha de tempo de atividade
de novas maneiras. E podem criar lembretes de tarefa para não esquecer de nenhum afazer. Essas
alterações se aplicam ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.

EDIÇÕES
Disponível em: Todas as
edições

NESTA SEÇÃO:
Assegurar que os representantes nunca se esqueçam de itens com Lembretes de tarefa
Quando os representantes criam lembretes para tarefas, eles não esquecem seus afazeres. E, independentemente de um representante
definir um prazo ou uma verificação de marco, os lembretes evitam atrasos. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a
todas as versões do aplicativo Salesforce.
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Ajudar os representantes a se concentrarem na tarefa com notificações de tarefa
Dicas visuais mantêm os representantes dentro do prazo e focados na tarefa. Notificações, bandeja de notificações e ícones de tarefa
lembram os representantes de seus afazeres. Essa alteração se aplica apenas ao Lightning Experience.
Visualizar atividades passadas e arquivadas com o Histórico de todas as atividades
É útil para que os representantes de venda vejam atividades de cada conta, oportunidade e contato. Mas e se um representante
quiser ver tudo que já foi feito? Ele usa a página Histórico de todas as atividades para observar o passado. A visualização inclui todas
as atividades passadas e arquivadas. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Filtrar de mais maneiras na linha de tempo de atividade
Há uma nova maneira para que os representantes limitem o que aparece na linha do tempo de atividade: filtrando com base em
emails de lista. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Assegurar que os representantes nunca se esqueçam de itens com Lembretes de tarefa
Quando os representantes criam lembretes para tarefas, eles não esquecem seus afazeres. E,
independentemente de um representante definir um prazo ou uma verificação de marco, os
lembretes evitam atrasos. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do
aplicativo Salesforce.
Para ativar lembretes de tarefa para seus representantes, adicione o campo Conjunto de lembretes
aos layouts de página de Tarefa. Coloque o campo na seção Detalhes da tarefa.

PERMISSÕES DO
USUÁRIO
Para editar um layout de
página
• Personalizar aplicativo

Para criar e editar os lembretes de tarefas no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na
Web móvel do Salesforce, certifique-se também de que a configuração Mostrar formulário mais simples de nova tarefa não esteja
selecionada. Em Configuração, insira Configurações de atividades na caixa Busca rápida e selecione Configurações de
atividades. Desmarque a opção Mostrar formulário mais simples de nova tarefa.
Nota: O recebimento de lembretes não está disponível no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do
Salesforce.
Para que os representantes recebam lembretes, você deve ativar o Serviço universal de notificação (UNS). UNS é usado para notificações
no alarme do Lightning Experience, estando ativado por padrão.
Nota: A ação global Nova tarefa não suporta lembretes de tarefas.

CONSULTE TAMBÉM:
IdeaExchange: Capacidade de reposicionar campos de lembrete nos layouts de atividades
IdeaExchange: Exibir lembretes pop-up de tarefas e eventos no Lightning Experience

Ajudar os representantes a se concentrarem na tarefa com notificações de tarefa
Dicas visuais mantêm os representantes dentro do prazo e focados na tarefa. Notificações, bandeja de notificações e ícones de tarefa
lembram os representantes de seus afazeres. Essa alteração se aplica apenas ao Lightning Experience.
Quando é hora de lembrar, um cartão de notificação aparece no Salesforce e na bandeja de notificação.
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Representantes podem ver até três cartões de notificação por vez. Mais cartões aparecem quando um representante clica em um cartão
para acessar a tarefa, ou clica no X para remover a notificação.
O lembrete permanece na bandeja de notificações.
Os representantes podem clicar no ícone da bandeja de notificações
O ícone

para ver uma lista de notificações.

aparece ao lado de tarefas com lembretes onde quer que representantes vejam tarefas.

Nota: As notificações por push e os lembretes na bandeja de notificação não têm suporte no Salesforce para Android, no Salesforce
para iOS ou na Web móvel do Salesforce.

Visualizar atividades passadas e arquivadas com o Histórico de todas as atividades
É útil para que os representantes de venda vejam atividades de cada conta, oportunidade e contato. Mas e se um representante quiser
ver tudo que já foi feito? Ele usa a página Histórico de todas as atividades para observar o passado. A visualização inclui todas as atividades
passadas e arquivadas. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Os representantes podem usar a guia Histórico de todas as atividades no contexto do engajamento do cliente e pesquisar palavras-chave
para localizar atividades específicas. Como todas as atividades aparecem em uma única página, os representantes não precisam navegar
de página a página para localizar as informações necessárias.
Na linha do tempo de atividade, na lista suspensa Mais atividades passadas, selecione Visualizar tudo.
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CONSULTE TAMBÉM:
IdeaExchange: O Lightning Experience deve exibir atividades arquivadas

Filtrar de mais maneiras na linha de tempo de atividade
Há uma nova maneira para que os representantes limitem o que aparece na linha do tempo de
atividade: filtrando com base em emails de lista. Essa alteração se aplica somente ao Lightning
Experience.

EDIÇÕES
Disponível em: Todas as
edições

Para navegar até o filtro, clique no ícone de funil. Selecione essa opção para filtrar com base em emails de lista.
CONSULTE TAMBÉM:
Controlar emails de lista na linha de tempo de atividade
IdeaExchange: Exibir o assunto de emails em massa no Histórico de atividades
IdeaExchange: Filtrar automaticamente emails em massa do Relatório de atividades

121

Notas da versão Salesforce Winter '18

Recursos de produtividade: Lembretes de tarefa, exibições
de lista aprimoradas e previsões no Sales Console

Exibições de lista: Personalizações, edição inline em massa e quebra de texto
Os representantes fazem mais com menos cliques ao trabalhar em exibições de lista. Edite vários
registros em uma exibição de lista e quebre o texto em colunas para ver mais rapidamente.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

NESTA SEÇÃO:

Larguras de colunas de visualização de lista se ajustam dinamicamente ao conteúdo
Não veja mais espaço em branco excessivo em colunas, nem conteúdo fora do campo de visão.
As colunas em exibições de lista, resultados de pesquisa, listas relacionadas e outros locais,
como o Gerenciador de aplicativo em Configuração, agora são dimensionadas de acordo com
o comprimento dos dados contidos nelas. Quando você redimensiona sua tela, as colunas são
devidamente ajustadas. Esse recurso está desativado quando você define uma largura fixa de coluna. Essa alteração se aplica somente
ao Lightning Experience.
Definir larguras de coluna personalizadas em mais modos de exibição de lista
Larguras de coluna persistentes chegaram para as exibições de lista Exibidos recentemente, listas relacionadas e resultados de
pesquisa! Altere as larguras da coluna, saia e, quando você voltar, as colunas terão a mesma largura. Essa alteração se aplica somente
ao Lightning Experience.
Redefinir as larguras das colunas da exibição de lista personalizada para seu padrão
Você pode alterar as larguras de coluna para exibições de lista, listas relacionadas e resultados de pesquisa. Mas e se você quiser
reverter todas essas alterações? Basta usar a nova configuração Redefinir larguras de coluna, nos controles de exibição de coluna,
para voltar às larguras padrão. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Quebrar texto em exibições de lista
Cansado de ver apenas parte de cada campo em uma exibição de lista? Resolvemos seu problema, pois agora você pode quebrar
o texto nas colunas da exibição de lista. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Usar Clonar ou Salvar como para se apropriar das exibições de lista
Gostou de uma exibição de lista, mas não tem permissão para editá-la e salvar as alterações? É fácil criar uma exibição de lista com
Salvar como ou Clonar e depois fazer alguns ajustes. Se você criou exibições de lista dessa forma usando o Salesforce Classic, agora
pode fazer isso no Lightning Experience. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Editar mais registros por vez com a edição inline em massa
Os representantes agora podem atualizar até 200 registros sem sair de uma exibição de lista. Esse é um novo recurso no Lightning
Experience.

Larguras de colunas de visualização de lista se ajustam dinamicamente ao conteúdo
Não veja mais espaço em branco excessivo em colunas, nem conteúdo fora do campo de visão. As colunas em exibições de lista,
resultados de pesquisa, listas relacionadas e outros locais, como o Gerenciador de aplicativo em Configuração, agora são dimensionadas
de acordo com o comprimento dos dados contidos nelas. Quando você redimensiona sua tela, as colunas são devidamente ajustadas.
Esse recurso está desativado quando você define uma largura fixa de coluna. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Definir larguras de coluna personalizadas em mais modos de exibição de lista
Larguras de coluna persistentes chegaram para as exibições de lista Exibidos recentemente, listas relacionadas e resultados de pesquisa!
Altere as larguras da coluna, saia e, quando você voltar, as colunas terão a mesma largura. Essa alteração se aplica somente ao Lightning
Experience.

122

Notas da versão Salesforce Winter '18

Recursos de produtividade: Lembretes de tarefa, exibições
de lista aprimoradas e previsões no Sales Console

Redefinir as larguras das colunas da exibição de lista personalizada para seu padrão
Você pode alterar as larguras de coluna para exibições de lista, listas relacionadas e resultados de pesquisa. Mas e se você quiser reverter
todas essas alterações? Basta usar a nova configuração Redefinir larguras de coluna, nos controles de exibição de coluna, para voltar às
larguras padrão. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Quebrar texto em exibições de lista
Cansado de ver apenas parte de cada campo em uma exibição de lista? Resolvemos seu problema, pois agora você pode quebrar o
texto nas colunas da exibição de lista. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

É fácil. Selecione Quebrar texto ou Cortar texto na parte superior da coluna da exibição de lista.

Usar Clonar ou Salvar como para se apropriar das exibições de lista
Gostou de uma exibição de lista, mas não tem permissão para editá-la e salvar as alterações? É fácil criar uma exibição de lista com Salvar
como ou Clonar e depois fazer alguns ajustes. Se você criou exibições de lista dessa forma usando o Salesforce Classic, agora pode fazer
isso no Lightning Experience. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Quer fazer uma cópia exata daquela exibição de lista? Clonar é sua opção. Primeiro, selecione sua exibição de lista favorita. Abra os
Controles de exibição de lista e clique em Clonar.

Você pode salvar a exibição de lista com um novo nome e escolher onde compartilhá-la.

Edite os filtros e as opções de exibição para deixar tudo do seu jeito, se necessário.

Clique em Salvar.
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Você começou a editar os filtros de uma exibição de lista sem cloná-la? Não se preocupe. Basta clicar em Salvar como no painel de
filtro e dar à lista um novo nome.

CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Criar uma exibição de lista no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Editar mais registros por vez com a edição inline em massa
Os representantes agora podem atualizar até 200 registros sem sair de uma exibição de lista. Esse é um novo recurso no Lightning
Experience.
Selecione vários registros em uma exibição de lista e clique no ícone de edição ao lado do campo que deseja atualizar. Insira o novo
valor do campo e clique em Aplicar para atualizar os registros selecionados.

Notas: Manter dados sigilosos privados com notas privadas
Os representantes contam com notas para otimizar seu fluxo de trabalho e aumentar a produtividade.
Com notas privadas, eles podem registrar informações sigilosas ao mesmo tempo em que mantêm
a nota em contexto. Representantes também podem compartilhar seletivamente notas privadas.
Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.
À medida que os representantes desenvolvem relacionamentos de negócios com seus clientes,
eles tomam conhecimento de informações confidenciais. Eles podem sabem mais sobre lançamentos
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de produtos ou do cronograma de uma nova iniciativa. Eles desejam registrar essas informações, mas não querem que todos possam
vê-las. Aí está a conveniência das notas privadas.
Os representantes têm as seguintes opções de compartilhamento para notas privadas.
Visível aos registros
Qualquer pessoa com acesso de leitura ao registro relacionado poderá visualizar a nota.
Privadamente compartilhado
A nota é visível somente para o representante e para as pessoas com quem o representante a compartilhou explicitamente.
Particular
Somente o proprietário da nota pode vê-la.

Calendário: Opções de calendário mais robustas no Lightning Experience
Colabore de forma mais eficiente com os colegas no Lightning Experience. Os representantes
podem compartilhar calendários e adicionar participantes a eventos que estão em sincronização
com o Google Calendar. Essas mudanças se aplicam para Lightning Experience, Salesforce Classic,
Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do Salesforce.

EDIÇÕES
Disponível em: Enterprise,
Unlimited e Developer
Editions

NESTA SEÇÃO:
Transferir detalhes de participantes de evento para o Salesforce com o Lightning Sync para
Google
Inclua opções aprimoradas de agendamento ao configurar a sincronização de eventos entre o Google Calendar e o Salesforce. Os
representantes podem convidar contatos, leads e outros usuários do Salesforce para participar, e todos os usuários do Salesforce
podem ver as respostas dos participantes. Essas mudanças se aplicam para Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce
para iOS e Web móvel do Salesforce. Para utilizar esse recurso, é necessário configurar o G Suite e o Lightning Sync com a direção
Sincronizar ambos os lados.
Compartilhar calendários com colegas no Lightning Experience
Está procurando um representante para fechar negócio com aquele cliente em potencial que você estava cultivando? Quando as
pessoas que fecham negócios compartilham seus calendários com outros representantes, os representantes podem ver quando
essas pessoas estão livres. Assim os representantes podem repassar clientes em potencial adicionando reuniões diretamente no
calendário da pessoa que fechará o negócio. Esse é um novo recurso no Lightning Experience.
O Programador em nuvem foi descontinuado
O Programador em nuvem não está mais disponível. Os representantes não podem sugerir novas reuniões com o botão Solicitação
de nova reunião em eventos. As propostas existentes indicam que o recurso não está mais disponível e sugerem que os convidados
procurem o organizador. Essa alteração se aplica somente ao Salesforce Classic.

Transferir detalhes de participantes de evento para o Salesforce com o Lightning Sync para Google
Inclua opções aprimoradas de agendamento ao configurar a sincronização de eventos entre o Google Calendar e o Salesforce. Os
representantes podem convidar contatos, leads e outros usuários do Salesforce para participar, e todos os usuários do Salesforce podem
ver as respostas dos participantes. Essas mudanças se aplicam para Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce para iOS
e Web móvel do Salesforce. Para utilizar esse recurso, é necessário configurar o G Suite e o Lightning Sync com a direção Sincronizar
ambos os lados.
Reuniões programadas no Google Calendar de representantes são sincronizadas com o Salesforce, de modo que equipes podem acessar
dados de reuniões nos dois aplicativos. E quando coloca os dados de reuniões de representantes no Salesforce, você dá a toda a empresa
a capacidade de compartilhar, rastrear e analisá-las.
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Você e seus representantes precisam cumprir estas condições para visualizar, convidar e gerenciar os participantes de eventos.
• Configure seus representantes para o Lightning Sync usando OAuth 2.0 com a direção de sincronização Sincronizar ambos os lados,
de modo que os eventos sejam sincronizados entre o Salesforce e o Google Calendar.
• Adicione o campo Participantes ao layout de página Evento.
• Os usuários têm que criar ou editar o evento do Google Agenda, do Lightning Experience, do Salesforce para Android, do Salesforce
para iOS ou da Web móvel do Salesforce.
A seleção de Sincronizar ambos os lados limita algumas funcionalidades do Calendário no Salesforce Classic. Consulte "Considerações
sobre o Lightning Sync" na Ajuda do Salesforce.
CONSULTE TAMBÉM:
Recursos de produtividade: Considerações sobre o Lightning Experience
Ajuda do Salesforce: Considerações sobre a sincronização bidirecional de eventos (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Compartilhar calendários com colegas no Lightning Experience
Está procurando um representante para fechar negócio com aquele cliente em potencial que você estava cultivando? Quando as pessoas
que fecham negócios compartilham seus calendários com outros representantes, os representantes podem ver quando essas pessoas
estão livres. Assim os representantes podem repassar clientes em potencial adicionando reuniões diretamente no calendário da pessoa
que fechará o negócio. Esse é um novo recurso no Lightning Experience.
Os representantes podem permitir que colegas acessem seus calendários Meus eventos para compartilhar a disponibilidade, detalhes
de reuniões, ou mesmo permitir que colegas adicionem eventos em seu nome. Para dar acesso, os representantes devem, na visualização
de calendário, clicar em
ao lado de Meus eventos e selecionar Compartilhar calendário. Em seguida, os representantes escolhem
um colega com o qual compartilhar e selecionam o nível de acesso.
Para visualizar o calendário de um representante, os colegas devem clicar em
calendário.

ao lado de Outros calendários e selecionar Adicionar

Após os representantes selecionarem um colega para a visualização de calendário, o calendário aparece na lista Outros calendários. Os
representantes podem alternar entre mostrar e ocultar eventos em sua visualização de calendário.
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Dependendo do nível de acesso que um representante deu, os colegas podem adicionar eventos diretamente nos calendários de
representantes e relacionar o evento a registros relevantes.
Se os representantes não compartilharem o calendário Meus eventos, os colegas ainda poderão visualizá-los, mas sem detalhes: apenas
blocos de tempo livres ou disponíveis. Para aumentar esse acesso padrão a calendários de colegas, altere o nível mínimo de acesso de
compartilhamento nas Configurações de compartilhamento, em Configuração.

O Programador em nuvem foi descontinuado
O Programador em nuvem não está mais disponível. Os representantes não podem sugerir novas
reuniões com o botão Solicitação de nova reunião em eventos. As propostas existentes indicam
que o recurso não está mais disponível e sugerem que os convidados procurem o organizador.
Essa alteração se aplica somente ao Salesforce Classic.

EDIÇÕES
Disponível em: Todas as
edições, exceto Personal
Edition e Database.com

CONSULTE TAMBÉM:
Artigo do Knowledge: Descontinuação do Programador em nuvem

Lightning Dialer: Gravar saudação personalizada de correio de voz
Dê seu toque pessoal ao correio de voz. Representantes de venda podem gravar saudações
personalizadas no correio de voz do Lightning Dialer. Essa alteração se aplica somente ao Lightning
Experience.
Nota: Por enquanto, só é possível fazer chamadas para os Estados Unidos e o Canadá.
Representantes podem substituir facilmente a saudação padrão do correio de voz por uma gravação
personalizada: basta selecionar Configurações de correio de voz no painel de chamada ou nas
configurações pessoais.
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Este recurso está disponível somente para usuários com acesso para realizar e receber chamadas.
Para poder usar a saudação de correio de voz, é necessário que a proteção por senha não seja obrigatória por padrão para entregas de
conteúdo. Em Configuração, insira Entregas do conteúdo na caixa Busca rápida e selecione Entregas do conteúdo. Desmarque
a opção A proteção por senha é obrigatória.

Início: Filtre mais opções no componente Tarefas
Quer que os representantes tenham exibições diferentes dos afazeres? Agora a equipe de vendas pode filtrar o componente de tarefas
diretamente na página Inicial. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Qualidade dos dados: Mesclagem de conta pessoal e conjuntos de
registros duplicados no Lightning Experience, integração de dados de
terceiros
O gerenciamento de duplicados agora abrange contas pessoais. Conjuntos de registros duplicados
estão disponíveis no Lightning Experience, e mais ainda: somente no Lightning Experience, você
pode usá-lo para mesclar duplicados. E, por meio de uma nova ação nos registros de conta e contato
do Salesforce, sua equipe de vendas pode comparar e integrar os dados setoriais terceirizados
campo a campo.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

NESTA SEÇÃO:
Mesclar contas pessoais no Lightning Experience
Agora representantes de venda podem visualizar duplicados em contas pessoas no Lightning Experience assim como podem em
contas comerciais, contatos e leads. Os usuários com permissão também podem mesclar contas pessoais. Essa alteração se aplica
somente ao Lightning Experience.
Cuidar de duplicados usando os conjuntos de registros duplicados no Lightning Experience
Agora você pode usar conjuntos de registros duplicados no Lightning Experience. Quando a opção Relatar está selecionada em uma
regra de duplicado, o Gerenciamento de duplicados cria conjuntos de registros dos duplicados que a regra encontrou. Você também
pode criar conjuntos de registros duplicados, adicionando qualquer registro que queira como item de registro duplicado. Somente
no Lightning Experience, você pode até mesmo usar conjuntos de registros duplicados para mesclar itens no mesmo objeto.
Aprimorar campos em seus registros do Salesforce com dados de terceiros no Lightning Experience
Agora sua equipe de vendas pode integrar dados de terceiros com seus dados do Salesforce, não apenas por registro, mas campo
a campo. O AppExchange oferece pacotes de dados setoriais compatíveis com contas, contatos e leads. Experimente dados
gratuitamente usando a Avaliação de dados do aplicativo de Pacotes do AppExchange. Para disponibilizar dados a suas equipes,
compre um pacote e ative suas regras de integração de dados. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
CONSULTE TAMBÉM:
A avaliação de dados de conta do Data.com foi removida
A guia Data.com está disponível somente para clientes do Prospector
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Qualidade dos dados: Mesclagem de conta pessoal e
conjuntos de registros duplicados no Lightning Experience,
integração de dados de terceiros

Mesclar contas pessoais no Lightning Experience
Agora representantes de venda podem visualizar duplicados em contas pessoas no Lightning
Experience assim como podem em contas comerciais, contatos e leads. Os usuários com permissão
também podem mesclar contas pessoais. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

PERMISSÕES DO
USUÁRIO

1. Em Configuração, certifique-se de que há uma regra de duplicados ativa para contas pessoais.

Para visualizar regras de
duplicados e de
correspondência:
• Exibir configuração

2. Configure o componente Duplicados em potencial no Lightning App Builder.
O seguinte alerta é exibido à equipe de vendas quando eles visualizam uma conta pessoal com
duplicado.

Para criar, editar, excluir,
ativar e desativar regras de
duplicados e de
correspondência:
• Personalizar aplicativo
Para adicionar o
componente Duplicados em
potencial:
• Personalizar aplicativo

CONSULTE TAMBÉM:
Configurar contas pessoais com facilidade
Contas: Processo de ativação mais fácil, possibilidade de mesclar contas pessoais no Lightning Experience e modelo de
compartilhamento melhorado

Cuidar de duplicados usando os conjuntos de registros duplicados no Lightning
Experience
Agora você pode usar conjuntos de registros duplicados no Lightning Experience. Quando a opção
Relatar está selecionada em uma regra de duplicado, o Gerenciamento de duplicados cria conjuntos
de registros dos duplicados que a regra encontrou. Você também pode criar conjuntos de registros
duplicados, adicionando qualquer registro que queira como item de registro duplicado. Somente
no Lightning Experience, você pode até mesmo usar conjuntos de registros duplicados para mesclar
itens no mesmo objeto.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

1. Abra o Iniciador de aplicativos e localize Conjuntos de registro duplicado.

PERMISSÕES DO
USUÁRIO
Para visualizar itens de
registros duplicados:
• Visualizar em contas,
contatos ou leads

2. Crie um conjunto de registros, adicione registros a um conjunto ou exclua um conjunto. Ou
compare os registros em um conjunto e mescle-os.
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Qualidade dos dados: Mesclagem de conta pessoal e
conjuntos de registros duplicados no Lightning Experience,
integração de dados de terceiros

Aprimorar campos em seus registros do Salesforce com dados de terceiros no
Lightning Experience
Agora sua equipe de vendas pode integrar dados de terceiros com seus dados do Salesforce, não apenas por registro, mas campo a
campo. O AppExchange oferece pacotes de dados setoriais compatíveis com contas, contatos e leads. Experimente dados gratuitamente
usando a Avaliação de dados do aplicativo de Pacotes do AppExchange. Para disponibilizar dados a suas equipes, compre um pacote e
ative suas regras de integração de dados. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Ao ativar a regra de integração de dados em um pacote de dados do AppExchange, a ação Verificar status de integração é adicionada
ao layout de página.

Sua equipe de vendas pode usar a ação para visualizar o status de integração de dados para cada regra aplicada ao registro.

Os representantes de vendas podem comparar os valores de campos no registro aos valores do serviço de dados clicando em Atualizar.
Podem confirmar os valores, selecionar valores diferentes ou recusar totalmente os dados do serviço de dados.
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Integração com o Google: Correspondência flexível de
registros, mais opções de modelo, sincronização bidirecional
de eventos e alteração obrigatória na Configuração do
Lightning Sync

CONSULTE TAMBÉM:
AppExchange: Dados do Bombora Intent
AppExchange: Dados de produto e tecnologia HG Connect

Integração com o Google: Correspondência flexível de registros, mais
opções de modelo, sincronização bidirecional de eventos e alteração
obrigatória na Configuração do Lightning Sync
Permita que seus representantes desenvolvam seus negócios do Salesforce no Gmail™ e no Google Calendar™. O Lightning para Gmail
fornece mais flexibilidade aos representantes quando associam destinatários de email a registros relevantes do Salesforce. Mais opções
de modelos de email, pontuação de leads do Einstein e tarefas do Salesforce permitem que os representantes trabalhem menos e de
forma mais inteligente. O Lightning Sync agora inclui a sincronização bidirecional de eventos para usuários do Lightning Experience, do
Salesforce para Android, do Salesforce para iOS e da Web móvel do Salesforce. Além disso, os clientes que sincronizam eventos a partir
do Google Agenda para o Salesforce precisam atualizar sua configuração do Lightning Sync para continuar sincronizando eventos na
versão Winter '18. Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce.
NESTA SEÇÃO:
Lightning para Gmail: Recursos que economizam tempo e novas percepções
Agora é possível usar modelos do Salesforce Classic no Lightning para Gmail. Com a chegada de tarefas no Lightning para Gmail, o
acompanhamento das listas de afazeres ficou mais fácil para a equipe de vendas. Obtenha uma amostra da inteligência artificial
com a pontuação de leads do Einstein para leads em seus emails. Esse recurso está disponível para ser gerenciado tanto no Lightning
Experience quanto no Salesforce Classic.
Lightning Sync para Google: Alteração obrigatória na Configuração do Lightning Sync, sincronização bidirecional de eventos e
suporte para mais licenças
Aumente a produtividade de sua equipe configurando a sincronização bidirecional de eventos entre o Google Calendar™ e o
Salesforce. Ao fazer isso, você recebe acesso exclusivo a recursos do Calendário do Salesforce criados para funcionar com o Lightning
Sync. Também estamos introduzindo suporte aos usuários em licenças do Service Cloud e do Force.com, para aumentar o número
de usuários que sincronizam entre o Salesforce e os aplicativos Google. Além disso, os clientes que sincronizam eventos a partir do
Google Agenda para o Salesforce precisam atualizar sua configuração do Lightning Sync para continuar sincronizando eventos na
versão Winter '18. Essas mudanças se aplicam para Lightning Experience, Salesforce Classic, Salesforce para Android, Salesforce para
iOS e Web móvel do Salesforce.
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Lightning para Gmail: Recursos que

Integração com o Google: Correspondência flexível de
registros, mais opções de modelo, sincronização bidirecional
de eventos e alteração obrigatória na Configuração do
economizam tempo e novas percepções Lightning Sync

Agora é possível usar modelos do Salesforce Classic no Lightning para Gmail. Com a chegada de
tarefas no Lightning para Gmail, o acompanhamento das listas de afazeres ficou mais fácil para a
equipe de vendas. Obtenha uma amostra da inteligência artificial com a pontuação de leads do
Einstein para leads em seus emails. Esse recurso está disponível para ser gerenciado tanto no
Lightning Experience quanto no Salesforce Classic.

EDIÇÕES

NESTA SEÇÃO:

Disponível com Sales Cloud,
Service Cloud e Force.com
em todas as edições

Desfrutar de mais recursos para modelos
Forneça modelos em um componente do Lightning App Builder mais avançado e visualmente
atraente. Os representantes também podem usar modelos de email criados no Salesforce Classic
no Gmail. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Disponível para
gerenciamento tanto no
Salesforce Classic quanto no
Lightning Experience

Gerenciar tarefas do Salesforce no Gmail
Acompanhar emails e tarefas ao mesmo tempo pode ser difícil. Ótimas notícias: Representantes de vendas podem visualizar, editar
e criar tarefas do Salesforce no Lightning para Gmail. Não é mais necessário acessar o Salesforce para adicionar ou marcar itens como
concluídos nas listas de pendências diárias. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Localizar e relacionar itens aos registros corretos do Salesforce com facilidade
Para gerenciar melhor o pipeline de vendas e acompanhar a comunicação com clientes, os representantes dependem da associação
de conteúdo do Gmail a registros do Salesforce. O Lightning para Gmail inclui um recurso de pesquisa aprimorado, que mostra a
representantes mais registros de pessoas que podem ser relacionados a conteúdo do Gmail. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning
Experience quanto ao Salesforce Classic.
Concentrar-se nos leads com maior probabilidade de conversão
Acompanhar os leads mais promissores primeiro ajuda seus representantes a fechar mais negócios. A Pontuação de leads do Einstein
no Lightning para Gmail ajuda os representantes a determinar o que é promissor! Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience
quanto ao Salesforce Classic.

Desfrutar de mais recursos para modelos
Forneça modelos em um componente do Lightning App Builder mais avançado e visualmente atraente. Os representantes também
podem usar modelos de email criados no Salesforce Classic no Gmail. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao
Salesforce Classic.
Agora os representantes de vendas podem obter modelos do Salesforce Classic nos formatos de texto, HTML ou personalizado no
Lightning para Gmail. Você pode permitir que os representantes incluam registros do Salesforce em suas mensagens de email ao adicionar
campos de mesclagem a esses modelos. Para melhorar ainda mais a produtividade, os representantes podem acessar pastas de modelos
compartilhados do Classic no Gmail.
Os representantes também podem criar seus próprios modelos de email do Lightning a partir de mensagens de email elaboradas por
eles.
Importante: Se tiver configurado seus representantes com painéis de aplicativo de email personalizados usando o App Builder,
você precisará adicionar o componente Modelo a esses painéis.

Gerenciar tarefas do Salesforce no Gmail
Acompanhar emails e tarefas ao mesmo tempo pode ser difícil. Ótimas notícias: Representantes de vendas podem visualizar, editar e
criar tarefas do Salesforce no Lightning para Gmail. Não é mais necessário acessar o Salesforce para adicionar ou marcar itens como
concluídos nas listas de pendências diárias. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
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Integração com o Google: Correspondência flexível de
registros, mais opções de modelo, sincronização bidirecional
de eventos e alteração obrigatória na Configuração do
Usando exibições de lista padrão, representantes conferem rapidamente no Gmail as tarefas do Salesforce que estão:
Lightning Sync

• Atribuídas a eles
• Marcadas para hoje
• Atrasadas
• Delegadas a membros da equipe
• Concluídas nos últimos sete dias
Tudo no Gmail! O Lightning para Gmail também se lembra da seleção mais recente dos representantes na exibição de lista para a próxima
vez. Basta um clique para visualizar mais detalhes. Mas, e se os representantes quiserem atualizar suas tarefas enquanto visualizam suas
mensagens de email? Com a edição inline, os representantes atualizam o status de suas tarefas e outros detalhes imediatamente.
Quer ajudar representantes a se concentrarem em tarefas no Lightning para Gmail? É fácil. No Lightning App Builder, arraste e solte o
componente Tarefa para que ele apareça na parte superior do painel do aplicativo de email.

Localizar e relacionar itens aos registros corretos do Salesforce com facilidade
Para gerenciar melhor o pipeline de vendas e acompanhar a comunicação com clientes, os representantes dependem da associação de
conteúdo do Gmail a registros do Salesforce. O Lightning para Gmail inclui um recurso de pesquisa aprimorado, que mostra a representantes
mais registros de pessoas que podem ser relacionados a conteúdo do Gmail. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience
quanto ao Salesforce Classic.
O Lightning para Gmail agora sugere registros com endereços de email correspondentes depois de pesquisar campos padrão e
personalizados em contatos, leads e usuários. A nova interface facilita a identificação do número de registros correspondentes e o
relacionamento do conteúdo do email aos registros do Salesforce escolhidos pelos representantes. O Lightning para Gmail também
lembra as seleções dos representantes ao sugerir registros de pessoas no futuro.

Concentrar-se nos leads com maior probabilidade de conversão
Acompanhar os leads mais promissores primeiro ajuda seus representantes a fechar mais negócios. A Pontuação de leads do Einstein
no Lightning para Gmail ajuda os representantes a determinar o que é promissor! Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience
quanto ao Salesforce Classic.
Se você ativou o Sales Cloud Einstein e configurou a Pontuação de leads do Einstein, o Lightning para Gmail agora mostra as pontuações
de leads sugeridos. Com base nessas pontuações, sua equipe de vendas pode priorizar os leads que devem ser buscados para obter
taxas de conversão mais rápidas. Para obter mais percepções e detalhes sobre a pontuação, os representantes simplesmente passam o
mouse sobre ela.

Lightning Sync para Google: Alteração obrigatória na Configuração do Lightning
Sync, sincronização bidirecional de eventos e suporte para mais licenças
Aumente a produtividade de sua equipe configurando a sincronização bidirecional de eventos
entre o Google Calendar™ e o Salesforce. Ao fazer isso, você recebe acesso exclusivo a recursos do
Calendário do Salesforce criados para funcionar com o Lightning Sync. Também estamos
introduzindo suporte aos usuários em licenças do Service Cloud e do Force.com, para aumentar o
número de usuários que sincronizam entre o Salesforce e os aplicativos Google. Além disso, os
clientes que sincronizam eventos a partir do Google Agenda para o Salesforce precisam atualizar
sua configuração do Lightning Sync para continuar sincronizando eventos na versão Winter '18.
Essas mudanças se aplicam para Lightning Experience, Salesforce Classic, Salesforce para Android,
Salesforce para iOS e Web móvel do Salesforce.
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Integração com o Google: Correspondência flexível de
registros, mais opções de modelo, sincronização bidirecional
de eventos e alteração obrigatória na Configuração do
Lightning Sync

NESTA SEÇÃO:

Alterações na configuração do G Suite necessárias para a continuidade de eventos de sincronização
Caso seus usuários sincronizem eventos, você precisa alterar sua configuração administrativa do G Suite para evitar interrupções de
sincronização na versão Winter '18.
Configurar usuários nas licenças Service Cloud e Force.com
O Lightning Sync está disponível para as licenças de usuário Service Cloud e Force.com. Dependendo dos objetos disponíveis na
licença, os representantes podem sincronizar contatos, eventos ou ambos entre contas do G Suite e o Salesforce. Essa mudança se
aplica para Lightning Experience, Salesforce Classic, Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do Salesforce.
Sincronizar eventos entre o Google Calendar e o Salesforce
Economize o tempo de seus representantes e a entrada de dados desnecessários configurando a sincronização de eventos entre o
Google Agenda e o Salesforce. Dessa maneira, os representantes podem criar e editar reuniões em qualquer um dos aplicativos. E
os administradores como você podem promover a adoção do Salesforce tornando mais fácil para os representantes colocarem
reuniões importantes no Salesforce. Essa mudança se aplica para Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce para iOS
e Web móvel do Salesforce.
Fazer mais com participantes de reunião em eventos do Salesforce
Quando você configura nossas opções aprimoradas de programação no Calendário do Salesforce, os representantes podem ver os
detalhes de participantes do Google Agenda™ e respostas dos dois sistemas. Essa mudança se aplica para Lightning Experience,
Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do Salesforce.

Alterações na configuração do G Suite necessárias para a continuidade de eventos de sincronização
Caso seus usuários sincronizem eventos, você precisa alterar sua configuração administrativa do G Suite para evitar interrupções de
sincronização na versão Winter '18.
A partir da versão Winter '18, seu administrador do Google deve autorizar um novo escopo de acesso ao calendário na conta G Suite da
sua empresa. Antes da versão Winter '18, o escopo de sincronização do evento era definido como somente leitura. A partir da versão
Winter '18, o escopo de sincronização deve ser definido para leitura/gravação para todos os clientes que sincronizam eventos,
independentemente da direção da sincronização do usuário.
Para atualizar o escopo do calendário, os administradores do Google podem efetuar login na conta G Suite da sua empresa com acesso
administrativo e definir o novo escopo no Google API Console.
Se você estiver atualizando o escopo como preparação para a versão Winter '18, os administradores do Google podem adicionar o novo
escopo, https://www.googleapis.com/auth/calendar, à sua configuração existente. Se você estiver atualizando o
escopo após o lançamento da versão Winter '18 (e a sincronização de eventos tiver sido interrompida para seus usuários), os administradores
do Google poderão adicionar o novo escopo, https://www.googleapis.com/auth/calendar e, se desejarem, remover
o escopo anterior, https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly.

Configurar usuários nas licenças Service Cloud e Force.com
O Lightning Sync está disponível para as licenças de usuário Service Cloud e Force.com. Dependendo dos objetos disponíveis na licença,
os representantes podem sincronizar contatos, eventos ou ambos entre contas do G Suite e o Salesforce. Essa mudança se aplica para
Lightning Experience, Salesforce Classic, Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do Salesforce.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Suporte de licença de usuário do Lightning Sync (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)
Ajuda do Salesforce: Veja o panorama de configuração do Lightning Sync para Google (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)
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Sincronizar eventos entre o Google Calendar e o Salesforce
Economize o tempo de seus representantes e a entrada de dados desnecessários configurando a sincronização de eventos entre o
Google Agenda e o Salesforce. Dessa maneira, os representantes podem criar e editar reuniões em qualquer um dos aplicativos. E os
administradores como você podem promover a adoção do Salesforce tornando mais fácil para os representantes colocarem reuniões
importantes no Salesforce. Essa mudança se aplica para Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel
do Salesforce.
Os representantes precisam cumprir estas condições para sincronizar eventos em ambas as direções.
• Criar ou editar eventos fora do Salesforce usando o Google Calendar na conta de sua empresa no G Suite.
• Crie ou edite os eventos do Salesforce usando Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce para iOS ou Web móvel do
Salesforce. Eventos criados ou editados no Salesforce Classic não são sincronizados com o Google Calendar.
Se você se encaixa nessa descrição, pode começar a sincronizar os eventos de seus representantes nas duas direções. Primeiro, trabalhe
com o administrador da API do Google para preparar a conta do G Suite para a sincronização de eventos. Em seguida, nas configurações
do Lightning Sync dos representantes, selecione Sincronizar ambos os lados para eventos.
A seleção de Sincronizar ambos os lados limita algumas funcionalidades do Calendário no Salesforce Classic. Para saber mais, consulte
"Considerações sobre o Lightning Sync" na Ajuda do Salesforce.
CONSULTE TAMBÉM:
Recursos de produtividade: Considerações sobre o Lightning Experience
Ajuda do Salesforce: Veja o panorama de configuração do Lightning Sync para Google (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)
Ajuda do Salesforce: Considerações sobre a sincronização bidirecional de eventos (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Fazer mais com participantes de reunião em eventos do Salesforce
Quando você configura nossas opções aprimoradas de programação no Calendário do Salesforce, os representantes podem ver os
detalhes de participantes do Google Agenda™ e respostas dos dois sistemas. Essa mudança se aplica para Lightning Experience, Salesforce
para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do Salesforce.
CONSULTE TAMBÉM:
Transferir detalhes de participantes de evento para o Salesforce com o Lightning Sync para Google
Recursos de produtividade: Considerações sobre o Lightning Experience

Integração com Microsoft®: Gerenciamento de tarefas, Pardot Engagement
e sincronização para todos
Faça com que representantes trabalhem em seus negócios no email e calendários do Outlook. Com o acesso a tarefas do Salesforce,
mais opções de modelos de email e até recursos do Pardot Engage, os representantes dominarão o processo de vendas. O que há de
novo no Lightning Sync? Licenças Service e Force.com. Leia tudo sobre isso! Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience, ao
Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce.
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NESTA SEÇÃO:
Lightning para Outlook: Recursos que economizam tempo e novas percepções
Agora é possível usar modelos do Salesforce Classic no Lightning para Outlook. Com a chegada de tarefas no Lightning para Outlook,
o acompanhamento das listas de afazeres ficou mais fácil para a equipe de vendas. Obtenha uma amostra da inteligência artificial
com a pontuação de leads do Einstein para leads em seus emails. Esse recurso está disponível para ser gerenciado tanto no Lightning
Experience quanto no Salesforce Classic.
Lightning Sync para Microsoft Exchange: Configurar usuários do Service Cloud e Force.com
O Lightning Sync está disponível para as licenças de usuário Service Cloud e Force.com. Dependendo dos objetos disponíveis na
licença, os representantes podem sincronizar contatos, eventos ou ambos entre aplicativos da Microsoft® e o Salesforce. Essa mudança
se aplica para Lightning Experience, Salesforce Classic, Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do Salesforce.
Salesforce para Outlook: atualização crítica necessária, produtos de última geração disponíveis
Conheça a atualização obrigatória para representantes de vendas que trabalham no Salesforce para Outlook v2.9.3 e anterior. Melhor
ainda: se você preenche os requisitos de sistema de nossos produtos mais recentes de integração com a Microsoft, o Lightning para
Outlook e o Lightning Sync, migre seus representantes já para esse recurso. Dessa forma, você poderá aproveitar os recursos mais
recentes e evitar atualizações manuais no futuro. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Lightning para Outlook: Recursos que economizam tempo e novas percepções
Agora é possível usar modelos do Salesforce Classic no Lightning para Outlook. Com a chegada de
tarefas no Lightning para Outlook, o acompanhamento das listas de afazeres ficou mais fácil para
a equipe de vendas. Obtenha uma amostra da inteligência artificial com a pontuação de leads do
Einstein para leads em seus emails. Esse recurso está disponível para ser gerenciado tanto no
Lightning Experience quanto no Salesforce Classic.

EDIÇÕES

NESTA SEÇÃO:

Disponível com Sales Cloud,
Service Cloud e Force.com
em todas as edições

Desfrutar de mais recursos para modelos
Forneça modelos em um componente do Lightning App Builder mais avançado e visualmente
atraente. Os representantes também podem usar modelos de email criados no Salesforce Classic
no Microsoft® Outlook®. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao
Salesforce Classic.

Disponível para
gerenciamento tanto no
Salesforce Classic quanto no
Lightning Experience

Gerenciar tarefas do Salesforce no Microsoft® Outlook®
Acompanhar emails e tarefas ao mesmo tempo pode ser difícil. Ótimas notícias: Os representantes de vendas podem visualizar,
editar e criar tarefas do Salesforce no Lightning para Outlook. Não é mais necessário acessar o Salesforce para adicionar ou marcar
itens como concluídos nas listas de pendências diárias. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce
Classic.
Localizar e relacionar itens aos registros corretos do Salesforce com facilidade
Para gerenciar melhor o pipeline de vendas e acompanhar a comunicação com clientes, os representantes dependem da associação
de conteúdo do Outlook a registros do Salesforce. O Lightning para Outlook inclui um recurso de pesquisa aprimorado, que mostra
a representantes mais registros de pessoas que podem ser relacionados a conteúdo do Outlook. Essa alteração se aplica tanto ao
Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Concentrar-se nos leads com maior probabilidade de conversão
Acompanhar os leads mais promissores primeiro ajuda seus representantes a fechar mais negócios. A Pontuação de leads do Einstein
no Lightning para Outlook ajuda os representantes a determinar o que é promissor! Essa alteração se aplica tanto ao Lightning
Experience quanto ao Salesforce Classic.
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Ganhar percepções sobre a atividade de clientes em potencial com Engage para Outlook
A equipe de vendas quer saber qual seu grau de sucesso em atingir clientes em potencial com emails. O Engage para Outlook ajuda
os representantes a rastrear isso. Representantes de vendas podem acompanhar quais clientes em potencial estão engajados,
visualizar pontuações e ver o histórico de engajamento. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce
Classic.

Desfrutar de mais recursos para modelos
Forneça modelos em um componente do Lightning App Builder mais avançado e visualmente atraente. Os representantes também
podem usar modelos de email criados no Salesforce Classic no Microsoft® Outlook®. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience
quanto ao Salesforce Classic.
Agora os representantes de vendas podem obter modelos do Salesforce Classic nos formatos de texto, HTML ou personalizado no
Lightning para Outlook. Você pode permitir que os representantes incluam registros do Salesforce em suas mensagens de email ao
adicionar campos de mesclagem a esses modelos. Para melhorar ainda mais a produtividade, os representantes podem acessar pastas
de modelos compartilhados do Classic no Outlook.
Os representantes também podem criar seus próprios modelos de email do Lightning a partir de mensagens de email elaboradas por
eles.
Importante: Se tiver configurado seus representantes com painéis de aplicativo de email personalizados usando o App Builder,
você precisará adicionar o componente Modelo a esses painéis.

Gerenciar tarefas do Salesforce no Microsoft® Outlook®
Acompanhar emails e tarefas ao mesmo tempo pode ser difícil. Ótimas notícias: Os representantes de vendas podem visualizar, editar
e criar tarefas do Salesforce no Lightning para Outlook. Não é mais necessário acessar o Salesforce para adicionar ou marcar itens como
concluídos nas listas de pendências diárias. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Usando exibições de lista padrão, representantes rapidamente conferem no Outlook tarefas do Salesforce que estão:
• Atribuídas a eles
• Marcadas para hoje
• Atrasadas
• Delegadas a membros da equipe
• Concluídas nos últimos sete dias
Tudo no Outlook! O Lightning para Outlook também lembra da seleção mais recente dos representantes na exibição de lista para a
próxima vez. Basta um clique para visualizar mais detalhes. Mas, e se os representantes quiserem atualizar suas tarefas enquanto visualizam
suas mensagens de email? Com a edição inline, os representantes atualizam o status de suas tarefas e outros detalhes imediatamente.
Quer ajudar os representantes a se concentrarem em tarefas no Lightning para Outlook? É fácil. No Lightning App Builder, arraste e solte
o componente Tarefa para que ele apareça na parte superior do painel do aplicativo de email.

Localizar e relacionar itens aos registros corretos do Salesforce com facilidade
Para gerenciar melhor o pipeline de vendas e acompanhar a comunicação com clientes, os representantes dependem da associação de
conteúdo do Outlook a registros do Salesforce. O Lightning para Outlook inclui um recurso de pesquisa aprimorado, que mostra a
representantes mais registros de pessoas que podem ser relacionados a conteúdo do Outlook. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning
Experience quanto ao Salesforce Classic.
O Lightning para Outlook agora sugere registros com endereços de email correspondentes depois de pesquisar campos padrão e
personalizados em contatos, leads e usuários. A nova interface facilita a identificação do número de registros correspondentes e o
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relacionamento do conteúdo do email aos registros do Salesforce escolhidos pelos representantes. O Lightning para Outlook também
lembra as seleções dos representantes ao sugerir registros de pessoas no futuro.

Concentrar-se nos leads com maior probabilidade de conversão
Acompanhar os leads mais promissores primeiro ajuda seus representantes a fechar mais negócios. A Pontuação de leads do Einstein
no Lightning para Outlook ajuda os representantes a determinar o que é promissor! Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience
quanto ao Salesforce Classic.
Se você ativou o Sales Cloud Einstein e configurou a Pontuação de leads do Einstein, o Lightning para Outlook agora mostra as pontuações
de leads sugeridos. Com base nessas pontuações, sua equipe de vendas pode priorizar os leads que devem ser buscados para obter
taxas de conversão mais rápidas. Para obter mais percepções e detalhes sobre a pontuação, os representantes simplesmente passam o
mouse sobre ela.

Ganhar percepções sobre a atividade de clientes em potencial com Engage para Outlook
A equipe de vendas quer saber qual seu grau de sucesso em atingir clientes em potencial com emails. O Engage para Outlook ajuda os
representantes a rastrear isso. Representantes de vendas podem acompanhar quais clientes em potencial estão engajados, visualizar
pontuações e ver o histórico de engajamento. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Com uma licença Salesforce Engage, o Lightning para Outlook mostra aos representantes:
• A quem foram enviadas mensagens de email e quem as abriu
• Pontuação do Pardot e Histórico de engajamento de pessoas no email
• Um alerta do Engage no Salesforce
• Envios e aberturas de email capturados nos Relatórios de equipe do Engage
Mesmo sem uma licença do Salesforce Engage, a equipe pode visualizar o histórico de engajamento em mensagens de email e links da
Web no Lightning para Outlook. Basta instalar o pacote do Pardot do AppExchange.
Para que representantes de vendas tenham acesso ao Engage para Outlook com o Histórico de engajamento, é necessário que Meu
domínio esteja ativado na organização. Em seguida, ative Engage para Outlook na página Configurações do Lightning para Outlook.
O componente Pessoas precisa estar disponível no Lightning para Outlook.

Lightning Sync para Microsoft Exchange: Configurar usuários do Service Cloud e
Force.com
O Lightning Sync está disponível para as licenças de usuário Service Cloud e Force.com. Dependendo dos objetos disponíveis na licença,
os representantes podem sincronizar contatos, eventos ou ambos entre aplicativos da Microsoft® e o Salesforce. Essa mudança se aplica
para Lightning Experience, Salesforce Classic, Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do Salesforce.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Veja o panorama de configuração do Lightning Sync para Microsoft® Exchange (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

140

Integração com Microsoft®: Gerenciamento de tarefas,
Pardot Engagement e sincronização para todos

Notas da versão Salesforce Winter '18

Salesforce para Outlook: atualização crítica necessária, produtos de última geração
disponíveis
Conheça a atualização obrigatória para representantes de vendas que trabalham no Salesforce para
Outlook v2.9.3 e anterior. Melhor ainda: se você preenche os requisitos de sistema de nossos produtos
mais recentes de integração com a Microsoft, o Lightning para Outlook e o Lightning Sync, migre
seus representantes já para esse recurso. Dessa forma, você poderá aproveitar os recursos mais
recentes e evitar atualizações manuais no futuro. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience
e ao Salesforce Classic.

EDIÇÕES
Disponível em: Todas as
edições

NESTA SEÇÃO:
Atualização crítica necessária para continuar usando o Salesforce para Outlook
Seus representantes não conseguem acessar o Salesforce usando o Salesforce para Outlook? Para que os representantes voltem a
usar o produto, novas normas de segurança determinam que façam a atualização para v3.0.0 ou posterior. Ou, para evitar atualizações
manuais completamente, faça com que os representantes atualizem para nossos mais recentes recursos de integração com a
Microsoft, o Lightning para Outlook e o Lightning Sync. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.
Evitar atualizações manuais
Migre para nossos produtos de integração com a Microsoft®, o Lightning para Outlook e o Lightning Sync. Com nossos requisitos
de sistema, você sabe se está pronto para fazer a mudança. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce
Classic.

Atualização crítica necessária para continuar usando o Salesforce para Outlook
Seus representantes não conseguem acessar o Salesforce usando o Salesforce para Outlook? Para
que os representantes voltem a usar o produto, novas normas de segurança determinam que façam
a atualização para v3.0.0 ou posterior. Ou, para evitar atualizações manuais completamente, faça
com que os representantes atualizem para nossos mais recentes recursos de integração com a
Microsoft, o Lightning para Outlook e o Lightning Sync. Essas alterações aplicam-se ao Lightning
Experience e ao Salesforce Classic.

EDIÇÕES
Disponível em: Todas as
edições

Além disso, certifique-se de que seus representantes cumpram todos os requisitos de compatibilidade do Salesforce para Outlook com
TLS 1.1 e 1.2. Caso não saiba qual versão do Salesforce para Outlook seus representantes estão usando, verifique no Salesforce.
CONSULTE TAMBÉM:
Artigo do Knowledge: Preparar seus usuários para continuarem usando o Salesforce para Outlook após a desativação de TLS 1.0
Artigo do Knowledge: A Salesforce está desativando a criptografia TLS 1.0
Ajuda do Salesforce: Rastrear as versões do Salesforce para Outlook que os usuários executam (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Evitar atualizações manuais
Migre para nossos produtos de integração com a Microsoft®, o Lightning para Outlook e o Lightning
Sync. Com nossos requisitos de sistema, você sabe se está pronto para fazer a mudança. Essas
alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.
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O Lightning para Outlook e Lightning Sync são comparáveis ao Salesforce para Outlook. Eles permitem que suas equipes vejam, acessem
e atualizem conteúdo do Salesforce diretamente no Microsoft Outlook®. Além disso, as equipes podem sincronizar contatos e eventos
importantes que eles atualizam nos dois sistemas.
Por que migrar? A principal diferença entre os recursos é que nossos produtos baseados na nuvem não precisam de atualizações manuais,
como é o caso do Salesforce para Outlook. Em vez disso, as atualizações mais recentes são enviadas por push para você. Quando seus
representantes gastam menos tempo na manutenção de software, podem passar mais tempo fazendo o que é importante: satisfazer
seus clientes. Como o Lightning para Outlook e o Lightning Sync são compatíveis com os aplicativos mais recentes da Microsoft, nós
introduzimos as inovações mais recentes nesses produtos.
Embora o Lightning para Outlook e o Lightning Sync incluam alguns poucos recursos que exigem o Lightning Experience, a maioria dos
recursos está disponível tanto no Salesforce Classic quanto no Lightning Experience.
Pronto para começar? A primeira coisa a fazer é verificar se você cumpre os requisitos de sistema do Lightning para Outlook e do Lightning
Sync. Se o seu sistema estiver pronto, leia a documentação dos produtos para conhecer os recursos disponíveis. Por fim, dê uma olhada
na documentação de configuração e migração para ver como dar acesso às suas equipes.
CONSULTE TAMBÉM:
Trailhead: Integrar o Outlook e o Gmail ao Salesforce
Ajuda do Salesforce: Requisitos de sistema do Lightning para Outlook (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)
Ajuda do Salesforce: Requisitos de sistema do Lightning Sync (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Segurança: Criptografia de dados de vendas
Proteja mais dados de vendas essenciais, incluindo informações pessoais (PII) de clientes, usando Shield Platform Encryption.
NESTA SEÇÃO:
Criptografar mais informações pessoais dos clientes (disponível ao público em geral)
Proteja mais informações pessoais (PII) em campos padrão em contas, contatos e leads. Esse recurso está disponível no Lightning
Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Criptografar os campos Descrição da oportunidade e Próximas etapas (beta)
Você pode criptografar os campos Descrição da oportunidade e Próximas etapas em ambientes de sandbox e de produção. Entre
em contato com a Salesforce para ativar esse recurso. Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e
em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Criptografar o campo Nome da oportunidade (piloto)
Você pode criptografar o campo Nome da oportunidade apenas em ambientes de sandbox e de Developer Edition. Para participar
do programa piloto, entre em contato com seu executivo de conta na Salesforce ou gerente de sucesso. Esse recurso está disponível
no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Criptografar mais informações pessoais dos clientes (disponível ao público em geral)
Proteja mais informações pessoais (PII) em campos padrão em contas, contatos e leads. Esse recurso está disponível no Lightning
Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Em leads, você pode criptografar
• Endereço (Rua, Cidade)
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• Empresa
• Descrição
• Email
• Fax
• Celular
• Nome (Nome, Nome do meio, Sobrenome)
• Telefone
• Título
• Site da Web
Em contas e contas pessoais, você pode criptografar
• Endereço de cobrança (Rua, Cidade)
• Endereço de entrega (Rua, Cidade)
• Site
Em contatos, você pode criptografar
• Assistente
• Telefone do assistente
• Outro endereço (Rua, Cidade)
• Título
Nota: Isso também se aplica a Contas pessoais.
Para usar esse recurso, é necessário ativar a atualização crítica "Desativar o mascaramento de dados criptografados".

Criptografar os campos Descrição da oportunidade e Próximas etapas (beta)
Você pode criptografar os campos Descrição da oportunidade e Próximas etapas em ambientes de sandbox e de produção. Entre em
contato com a Salesforce para ativar esse recurso. Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas
as versões do aplicativo Salesforce.
Nota: Para usar esse recurso, é necessário ativar a atualização crítica "Desativar o mascaramento de dados criptografados".
Nota: Esta versão contém uma versão beta do suporte a criptografia para os campos Descrição e Próxima etapa em Oportunidades,
o que significa que é um recurso de alta qualidade com limitações conhecidas. O suporte a criptografia para Descrição e Próxima
etapa não está disponível ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação,
em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo
específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos
e recursos disponíveis ao público em geral.

Criptografar o campo Nome da oportunidade (piloto)
Você pode criptografar o campo Nome da oportunidade apenas em ambientes de sandbox e de Developer Edition. Para participar do
programa piloto, entre em contato com seu executivo de conta na Salesforce ou gerente de sucesso. Esse recurso está disponível no
Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Nota: Para usar esse recurso, é necessário ativar a atualização crítica "Desativar o mascaramento de dados criptografados".
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Fornecemos esse recurso para selecionar clientes por meio de um programa piloto que requer a concordância com termos e condições
específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Como programas piloto estão sujeitos a
alterações, não podemos garantir a aceitação. Os recursos piloto não estão geralmente disponíveis, conforme indicado neste documento
ou em comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo
específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos recursos
geralmente disponíveis.

Outras alterações no Sales Cloud
Conheça outras alterações que fizemos para melhorar a usabilidade.
NESTA SEÇÃO:
O calendário de Eventos do Salesforce agora se chama Meus eventos
Todo mundo comete erros. Até mesmo nós. Mudamos o nome do calendário padrão de Eventos do Salesforce para Meus eventos,
pois não precisamos dizer a você que está trabalhando no Salesforce. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Alterações recentes em calendário visíveis no Lightning Experience sem atualizar o navegador
Quando você deixa seu calendário aberto, ele é atualizado a cada 60 segundos. Dessa maneira, quando colegas convidam você para
eventos ou atualizam eventos aos quais você tem acesso, você sabe que está vendo as informações mais recentes. Não é necessário
atualizar o navegador. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
A avaliação de dados de conta do Data.com foi removida
As avaliações de dados de conta gratuitas usando a regra de integração de dados Informações da empresa para contas foram
removidas do Salesforce. Você não terá mais acesso às avaliações que realizou antes da versão Winter '18. Se tiver uma licença
Data.com Premium Clean, você ainda poderá usar a regra para atualizar suas contas com informações da empresa. Essa alteração
se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
A guia Data.com está disponível somente para clientes do Prospector
A guia Data.com no Salesforce Classic agora está disponível apenas em organizações com uma licença do Data.com Prospector.
Anteriormente, todos os clientes do Salesforce podiam usar a guia para pesquisar registros. Essa alteração se aplica somente ao
Salesforce Classic.
Pardot disponível em japonês (Beta)
O Pardot foi localizado para japonês e está na versão beta, disponível para todos os clientes.

O calendário de Eventos do Salesforce agora se chama Meus eventos
Todo mundo comete erros. Até mesmo nós. Mudamos o nome do calendário padrão de Eventos
do Salesforce para Meus eventos, pois não precisamos dizer a você que está trabalhando no
Salesforce. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Alterações recentes em calendário visíveis no Lightning Experience sem atualizar o
navegador
Quando você deixa seu calendário aberto, ele é atualizado a cada 60 segundos. Dessa maneira,
quando colegas convidam você para eventos ou atualizam eventos aos quais você tem acesso,
você sabe que está vendo as informações mais recentes. Não é necessário atualizar o navegador.
Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

EDIÇÕES
Disponível em: Todas as
edições, exceto Group e
Contact Manager

A avaliação de dados de conta do Data.com foi removida
As avaliações de dados de conta gratuitas usando a regra de integração de dados Informações da
empresa para contas foram removidas do Salesforce. Você não terá mais acesso às avaliações que
realizou antes da versão Winter '18. Se tiver uma licença Data.com Premium Clean, você ainda
poderá usar a regra para atualizar suas contas com informações da empresa. Essa alteração se aplica
tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance e Unlimited

A guia Data.com está disponível somente para clientes do Prospector
A guia Data.com no Salesforce Classic agora está disponível apenas em organizações com uma
licença do Data.com Prospector. Anteriormente, todos os clientes do Salesforce podiam usar a guia
para pesquisar registros. Essa alteração se aplica somente ao Salesforce Classic.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance e Unlimited

Pardot disponível em japonês (Beta)
O Pardot foi localizado para japonês e está na versão beta, disponível para todos os clientes.
Nota: Recursos marcados como beta, pré-visualização do desenvolvedor, avaliação,
lançamento limitado, não produção, piloto ou pré-lançamento (conjuntamente, "Recursos
em pré-lançamento") estão em pré-visualização e não são considerados "Serviços" em seu
acordo de assinatura mestre com a Salesforce. A Salesforce não garante a disponibilidade ao
público em geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de
qualquer condição. Se um recurso em pré-lançamento estiver disponível para uso após a
última data de disponibilidade geral anunciada pela Salesforce para esse lançamento, ele se
torna disponível ao público em geral e não é mais considerado um recurso em pré-lançamento
a partir dessa data. Você deve tomar suas decisões de compra com base apenas nos produtos
e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode optar por testar qualquer recurso em
pré-lançamento de acordo com seus próprios critérios. Os recursos em pré-lançamento são
oferecidos na forma como se encontram, têm apenas fins de avaliação e não são destinados
para uso de produção, não são suportados e podem estar sujeitos a termos adicionais. Observe
que todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce e obrigações do cliente relativas
aos Serviços, bem como o uso de quaisquer aplicativos e conteúdos não SFDC, deverão se
aplicar igualmente ao uso do cliente de recursos em pré-lançamento. Podemos descontinuar
recursos em pré-lançamento a qualquer momento, de acordo com nossos critérios exclusivos.
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Não teremos responsabilidade por qualquer prejuízo ou dano decorrentes de ou relacionados a um recurso em pré-lançamento.

Marketing: Compartilhamento de conteúdo, aprimoramento de
mensagens SMS e push e outros recursos
Crie uma exibição única dos dados de alavancagem de clientes, provenientes de qualquer fonte. Planeje e otimize experiências de cliente
exclusivas com base nos objetivos comerciais da sua empresa. E entregue conteúdo personalizado em qualquer canal e dispositivo no
momento mais adequado. O Marketing Cloud ajuda profissionais de marketing a medir o impacto de cada interação sobre seus negócios
para otimizar sua abordagem e entregar resultados melhores.
Conheça nossos recursos e aprimoramentos mais recentes nas Notas da versão do Marketing Cloud.
• Versão de outubro de 2017
• Versão de agosto de 2017
• Versão de julho de 2017
CONSULTE TAMBÉM:
Visão geral do Marketing Cloud
Notas de versão do Marketing Cloud (todas as versões)

Serviço: Field Service para Android, novas contas sociais e mais suporte
ao Lightning Experience
Aproveite o suporte do Lightning Experience para Live Agent, Omni-Channel, contratos de serviço,
marcos de caso, macros, clonagem de caso e mais. Expanda sua operação de serviço de campo
com o aplicativo Field Service Lightning para Android. Compartilhe conhecimento mais rápido com
a integração de vídeos e blocos de código em artigos do Knowledge. E permita o uso de até 10
contas sociais com o complemento Atendimento ao cliente social.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

NESTA SEÇÃO:
Console de serviço: Mais recursos de produtividade, funcionalidade de email aprimorada e configuração fácil
Agora você tem mais recursos do Service Cloud no aplicativo Console de serviço do Lightning. Seus agentes podem usar macros,
Supervisor Omni-Channel e Live Agent no console. Também aprimoramos a funcionalidade de email para casos e ajustamos alguns
fluxos do Configuração de serviço. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
Serviço de campo: Equipes de serviço, SKUs de produto e relatórios de serviço aprimorados
Sua caixa de ferramentas de serviço de campo fica cada vez melhor. Crie equipes de serviço imbatíveis, elabore seus relatórios de
serviço com várias assinaturas, rastreie SKUs de produto e muito mais.
Field Service Mobile: aplicativo para Android disponível ao público geral e aplicativo para iOS chega à versão 3.0
O Field Service Lightning continua dominando o mundo dos dispositivos móveis com o lançamento do aplicativo móvel Field Service
Lightning para Android. O aplicativo para iOS recebeu pesquisas de produto e solicitações de produto mais inteligentes. Nas duas
plataformas, agora você pode adicionar várias assinaturas a modelos de relatório de serviço, o que garante que todos que precisam
possam aprovar trabalhos.
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Pacote gerenciado do Field Service: criação de território mais inteligente, trabalho de vários dias e trabalho designado
Trace seus territórios diretamente no mapa, agende o trabalho ao longo de vários dias, crie dependências de compromisso para
projetos complexos, reserve períodos de tempo para trabalhos designados como urgentes e muito mais.
Casos: Clonagem de casos, uso de marcos, ferramentas de email aprimoradas e muito mais
Os agentes agora podem fazer mais com casos no Lightning Experience. Eles podem clonar casos, criar comentários diretamente
na lista relacionada Comentários do caso e rastrear marcos de caso. Enviar emails de caso ficou mais fácil com os novos itens da
barra de ferramentas. Os agentes podem usar campos de mesclagem, visualizar emails e inserir modelos do Salesforce Classic. A
maioria dessas mudanças se aplica para Lightning Experience, mas algumas se aplicam para Salesforce para Android, Salesforce para
iOS e Web móvel do Salesforce.
Lightning Knowledge: Organizações de vários idiomas, ações de artigos atualizadas e suporte a vídeo
Agora as organizações que usam vários idiomas podem alternar para o Lightning Knowledge. Ao visualizar um caso no console, os
autores podem criar um artigo usando o componente do Knowledge. Os autores também tem uma experiência mais completa de
edição com vídeo, e podem ver quem está visualizando os artigos com monitoramento de evento. Essa alteração se aplica somente
ao Lightning Experience.
Live Agent: Bate-papo da Web para seus agentes de suporte no Lightning Experience
Dê aos seus agentes uma experiência de bate-papo aprimorada no Console de serviço do Lightning. A janela de bate-papo do
agente tem mais destaque no console, e você pode movê-la exatamente como seus agentes preferem. Bate-papos anteriores para
registros de contato permitem que você veja os bate-papos anteriores do cliente com a sua empresa.
Omni-Channel: Melhorias no Lightning Experience e no Salesforce Classic
O utilitário Omni-Channel no Console de serviço do Lightning está disponível ao público em geral. Use o Supervisor do Omni-Channel
no Lightning Experience (beta). Os aprimoramentos do Salesforce Classic incluem suporte para atribuir agentes a filas no Omni-Channel
e a filas usando Roteamento externo (beta).
Snap-ins para Web: Bater-papo com clientes no Lightning Experience, suporte aprimorado antes e depois do bate-papo
Os agentes que batem papo com clientes usando Bate-papo do Snap-Ins podem usar o Live Agent no Console de serviço do
Lightning. Registros criados com as informações que os clientes fornecem em um formulário anterior ao bate-papo são anexados
à transcrição. Os detalhes do cliente são repassados ao formulário após o bate-papo, assim como no Live Agent.
Gerenciamento de direitos: Contratos de serviço e marcos de caso no Lightning Experience
Contratos de serviço e marcos de caso agora estão disponíveis no Lightning Experience, facilitando a execução das atividades de
gerenciamento de direitos na nova interface de usuário.
Macros: Como criar agentes de suporte eficientes e clientes satisfeitos
As macros do Lightning Experience podem revolucionar a maneira como seus agentes de suporte trabalham! Os agentes podem
enviar um email ao cliente e atualizar um status do caso com um único clique. As macros oferecem o poder de automatizar tarefas
repetitivas comuns e resolver problemas de modo eficiente para que seus agentes possam passar mais tempo fazendo o que sabem
fazer melhor: focar o sucesso do cliente. Adicione o utilitário Macro ao aplicativo de console do Lightning, como os aplicativos
Console de serviço e Sales Console, e ofereça aos usuários do console ferramentas para resolver rapidamente problemas. Essa
alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Ativos: Obter uma visão panorâmica das hierarquias de ativos
Visualize rapidamente as hierarquias de ativos com uma prática ferramenta nova no Lightning Experience. A exibição de grade em
árvore de hierarquias de ativos ajuda os trabalhadores de serviço de campo a identificar peças, avaliar listas de materiais e entender
como os ativos estão relacionados entre si.
CTI: Novo método de inicialização e componente de click-to-dial.
Agora você pode usar o método notifyInitializationComplete() no Lightning Experience. Também estamos lançando
um componente do Lightning de click-to-dial. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
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Atendimento ao cliente social: Novo complemento Service Pro e configuração de regras de negócios sociais
Adicione mais contas sociais à organização com o complemento Service Pro. Use a página Regras de negócios sociais para começar
a usar o Atendimento ao cliente social rapidamente. Os agentes de suporte agora podem anexar imagens em publicações sociais.
Outras alterações no Service Cloud
Conheça outras alterações que fizemos no Service Cloud.

Console de serviço: Mais recursos de produtividade, funcionalidade de
email aprimorada e configuração fácil
Agora você tem mais recursos do Service Cloud no aplicativo Console de serviço do Lightning. Seus agentes podem usar macros,
Supervisor Omni-Channel e Live Agent no console. Também aprimoramos a funcionalidade de email para casos e ajustamos alguns
fluxos do Configuração de serviço. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
Disponível em: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions com Service Cloud

Nota: Os aplicativos de console do Lightning ainda não têm paridade total com os aplicativos de console do Salesforce Classic.
Por exemplo, alguns recursos dos aplicativos de console do Salesforce Classic, como notificações por push e suporte a vários
monitores, não estão disponíveis nos aplicativos de console do Lightning. Saiba mais.
Também não é possível migrar aplicativos de console do Salesforce Classic para o Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:
Fazer mais no Console de serviço com macros, Live Agent e outros aprimoramentos
Adicionamos maneiras de aumentar a produtividade dos agentes com macros, favoritos, melhores recursos de email e atualizações
no feed do caso. Especifique quais objetos abrem como subguias, agilizando os fluxos de trabalho dos agentes de serviço. Deixe
que usuários do Knowledge criem artigos sem sair do console. Para completar, os agentes podem conversar com clientes no console
usando o Live Agent. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
Aplicar marca à comunidade no fluxo de configuração do Lightning Service
Quer construir sua nova comunidade arrastando e soltando a identidade visual? Que tal adicionar à comunidade um formulário de
contato para os convidados? Também adicionamos maior funcionalidade ao modal Categorias de dados e ativações automáticas
para Web-to-Case e Knowledge. Sua nova comunidade será mais poderosa que nunca! Essa alteração se aplica somente ao Lightning
Experience.
Usar o fluxo de configuração simplificado do Lightning Knowledge
Não é mais necessário acessar Configurações para criar layouts de página ou perguntas frequentes: o fluxo de configuração faz isso
para você! Layouts de página padrão e permissões do autor agora são ativados automaticamente no fluxo de configuração do
Knowledge. Com esses aprimoramentos, os autores podem visualizar mais facilmente os artigos da base do Knowledge. As perguntas
frequentes também têm um layout de página e um tipo de registro padrão. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Entender melhor a atividade dos clientes com o Community 360 (disponível ao público em geral)
O Community 360, o componente do Lightning App Builder que pode ser adicionado a um console para ver a atividade de um
cliente na comunidade, tem algumas surpresas nesta versão. Em primeiro lugar, o recurso está se livrando da capa de piloto e está
sendo disponibilizado para o público em geral. E ele adiciona vários recursos novos que ajudam os agentes de suporte a ter uma
visão holística do cliente. Tudo em nome do ótimo atendimento ao cliente. Esse recurso está disponível no Salesforce Classic e no
Lightning Experience.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Limitações do console do Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)
Ajuda do Salesforce: Quais recursos estão disponíveis nos aplicativos de console do Lightning? (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização de versão)

Fazer mais no Console de serviço com macros, Live Agent e outros aprimoramentos
Adicionamos maneiras de aumentar a produtividade dos agentes com macros, favoritos, melhores recursos de email e atualizações no
feed do caso. Especifique quais objetos abrem como subguias, agilizando os fluxos de trabalho dos agentes de serviço. Deixe que usuários
do Knowledge criem artigos sem sair do console. Para completar, os agentes podem conversar com clientes no console usando o Live
Agent. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
Acompanhe passo a passo: Explorar aplicativos de console do Lightning

Realizar tarefas repetitivas com o utilitário Macros(1)
Os agentes podem realizar tarefas repetitivas com um único clique, como enviar um email a um cliente e atualizar o status de caso.
Rotear bate-papos do Live Agent com o utilitário Omni-Channel (2)
Representantes podem alterar seu status de presença e aceitar ou recusar solicitações de trabalho. Você também pode rotear
bate-papos no Live Agent.
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Economizar tempo com a barra de ferramentas de email aprimorado (3)
Agentes podem inserir campos de mesclagem, visualizar emails e apagar emails no editor de email de casos. Eles também podem
inserir modelos de email do Salesforce Classic, anexar arquivos e remover anexos caso mudem de ideia.
Criar artigos do Knowledge no console (4)
Não é mais preciso sair do console para criar artigos. Agentes podem criar artigos diretamente no componente do Knowledge.
Acompanhar marcos de caso no console (5)
Permita que seus agentes visualizem e acessem os detalhes de marcos ativos, concluídos e violados na página de registro de caso.
Usar favoritos em aplicativos de console (6)
Agentes podem economizar tempo e acompanhar suas páginas mais visitadas.
Navegar mais rapidamente com atalhos de teclado
Os usuários são mais eficientes com novos atalhos, como um atalho para acessar a barra de utilitário.
Abrir registros relacionados em aplicativos de console com regras de navegação
Configure regras de navegação para especificar quais objetos abrem como subguias, agilizando os fluxos de trabalho dos agentes
de serviço. Para personalizar as regras de navegação do Console de serviço, edite o aplicativo na página do Gerenciador de aplicativo,
em Configuração.
Visualizar campos somente leitura no componente Registro relacionado
O componente Registro relacionado agora exibe campos somente leitura. Use esse componente para permitir que os usuários do
Console de serviço atualizem, criem e vinculem registros, tudo sem sair da página.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Limitações do console do Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)
Ajuda do Salesforce: Quais recursos estão disponíveis nos aplicativos de console do Lightning? (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização de versão)

Aplicar marca à comunidade no fluxo de configuração do Lightning Service
Quer construir sua nova comunidade arrastando e soltando a identidade visual? Que tal adicionar à comunidade um formulário de
contato para os convidados? Também adicionamos maior funcionalidade ao modal Categorias de dados e ativações automáticas para
Web-to-Case e Knowledge. Sua nova comunidade será mais poderosa que nunca! Essa alteração se aplica somente ao Lightning
Experience.

Função Publicar no fluxo de configuração da comunidade
Adicionamos o botão Publicar minha comunidade depois de concluir a configuração ao modal Nome e URL da comunidade.
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s
Se você ativá-lo, a nova comunidade ficará ativa automaticamente quando você concluir o fluxo de configuração. E se já tiver publicado
a comunidade e quiser fazer alterações? Não é problema. Depois de concluir o fluxo de configuração, você poderá colocar a comunidade
offline, ajustar o texto e as configurações e depois republicar. Ou, se preferir publicar mais tarde, deixe a opção desativada e prossiga
para a próxima etapa no fluxo de configuração.

Sua comunidade
O fluxo de configuração de comunidade possui um novo modal de identidade visual. Você pode carregar arquivos, ou arrastar logotipos
e outros ativos de identidade visual diretamente para o fluxo de configuração.
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E aqui está a verdadeira mágica: Com base nas cores do logotipo e dos ativos de identidade visual, Comunidades do Lightning gera uma
combinação de cores para a comunidade. Depois de concluir o fluxo, você poderá fazer experimentos visuais na paleta do Community
Builder. Em menos de 10 etapas, você terá uma comunidade com identidade visual!

Categorias de dados de comunidades com listas de opções opostas e até 25 tópicos em destaque
Adicionar tópicos em destaque é moleza. Abra as listas e clique nas caixas de verificação dos tópicos em destaque a serem adicionados.
Você pode adicionar até 25 tópicos durante o fluxo de configuração.
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Para reorganizar os tópicos, clique na seta para movê-los para cima ou para baixo. Os tópicos serão exibidos nesta ordem quando você
publicar a comunidade.
Nota: O modal Categorias de dados não é exibido durante o fluxo de configuração de Comunidade do Lightning nestas condições:
• Se você não ativou o Lightning Knowledge
• Se você ativou o Lightning Knowledge, mas não selecionou Categorias de dados
• Se mais de uma base de conhecimento tiver sido ativada

Formulário de contato do Web-to-Case
O fluxo de configuração da comunidade termina com a opção de criar um formulário de contato do Web-to-Case. Você pode usar os
campos padrão, ou pode colocar campos adicionais no formulário, incluindo campos obrigatórios. Web-to-Case é uma ótima maneira
de convidados entrarem em contato para fazer perguntas ou comentários na comunidade.
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Use Adicionar um campo para colocar mais informações no formulário de contato. Você também pode alterar a ordem dos campos
ou remover campos indesejados.
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Ativações automáticas
Além dessa funcionalidade de front-end, adicionamos poderosas ativações automáticas de back-end.
Dica: O fluxo de configuração de Comunidade do Lightning ativa automaticamente estes recursos em segundo plano.
Após a conclusão do fluxo de configuração, Web-to-Case e recursos de edição de Ação rápida são ativados. Após a publicação, os
convidados podem enviar casos diretamente através da comunidade.
Se você selecionar Categorias de dados no fluxo de configuração, os tópicos de conhecimento serão ativados automaticamente. Os
membros da comunidade têm acesso somente leitura a esses tópicos na comunidade. Tópicos associados a Categorias de dados são
exibidos na comunidade após a conclusão do fluxo. Além disso, qualquer novo artigo que seja atribuído a uma Categoria de dados é
atribuído ao tópico correspondente.

Usar o fluxo de configuração simplificado do Lightning Knowledge
Não é mais necessário acessar Configurações para criar layouts de página ou perguntas frequentes: o fluxo de configuração faz isso para
você! Layouts de página padrão e permissões do autor agora são ativados automaticamente no fluxo de configuração do Knowledge.
Com esses aprimoramentos, os autores podem visualizar mais facilmente os artigos da base do Knowledge. As perguntas frequentes
também têm um layout de página e um tipo de registro padrão. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Criar um layout de página e tipo de registro padrão
O layout de página e o tipo de registro padrão das Perguntas frequentes definem a exibição de artigos no layout. Mas, se você preferir,
ainda poderá acessar o gerenciador de objeto para criar layouts de página.

Atribuir layouts de página e tipos de registros a perfis na tela Escolher autores
Quando o fluxo de configuração do Lightning Knowledge é concluído, um resumo e um campo de corpo são adicionados ao layout de
página. Com essa etapa, você afilia o layout de página e os tipos de registro. Assim os autores que você escolheu recebem acesso para
editar as páginas, o que, por sua vez, ativa automaticamente os layouts de página e tipos de registro desses perfis.

Conceder ao perfil de usuário convidado o acesso à base de conhecimento
O Knowledge ativa automaticamente as permissões de usuário convidado, permitindo que convidados visualizem artigos na base de
conhecimento.
Dica: O fluxo de configuração do Lightning Knowledge ativa automaticamente esses recursos em segundo plano.

Entender melhor a atividade dos clientes com o Community 360 (disponível ao público
em geral)
O Community 360, o componente do Lightning App Builder que pode ser adicionado a um console para ver a atividade de um cliente
na comunidade, tem algumas surpresas nesta versão. Em primeiro lugar, o recurso está se livrando da capa de piloto e está sendo
disponibilizado para o público em geral. E ele adiciona vários recursos novos que ajudam os agentes de suporte a ter uma visão holística
do cliente. Tudo em nome do ótimo atendimento ao cliente. Esse recurso está disponível no Salesforce Classic e no Lightning Experience.
Para mais informações sobre o funcionamento do Community 360, consulte Ver a atividade dos clientes na comunidade com o Community
360 (disponível ao público geral).
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Serviço de campo: Equipes de serviço, SKUs de produto e relatórios de
serviço aprimorados
Sua caixa de ferramentas de serviço de campo fica cada vez melhor. Crie equipes de serviço
imbatíveis, elabore seus relatórios de serviço com várias assinaturas, rastreie SKUs de produto e
muito mais.
NESTA SEÇÃO:
Simplificar o agendamento com equipes de serviço
Você tem uma equipe ideal de técnicos de serviço de campo que sempre trabalham juntos?
Com equipes de serviço, você pode atribuir equipes predefinidas de funcionários a compromissos
de serviço, economizando tempo e garantindo que todos os compromissos sejam executados
pelos funcionários certos. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao
Salesforce Classic.
Novas opções de atribuição em compromissos de serviço
Agora você tem a flexibilidade para escolher como os compromissos de serviço serão atribuídos
às equipes de serviço. Atribua compromissos a uma equipe ou a membros individuais da equipe.
Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce
Classic e Lightning
Experience
O pacote gerenciado e os
recursos padrão do Field
Service Lightning estão
disponíveis em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer. Os
pedidos de serviço também
estão disponíveis na
Professional Edition.

Atribuir modelos de relatório de serviço a ordens de serviço e itens de linha de ordem de serviço
Configure seus relatórios de serviço para o sucesso! O campo Modelo de relatório de serviço em ordens de serviço
e itens de linha de ordem de serviço permite que você selecione o modelo adequado para os relatórios de serviço de cada registro
Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Fazer mais com várias assinaturas em relatórios de serviço
Adicione vários blocos de assinatura a modelos de relatório de serviço para que técnicos, clientes e parceiros aprovem o trabalho
concluído. Atribua a cada bloco de assinatura um tipo exclusivo para que os técnicos saibam quem precisa assinar um relatório de
serviço. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Fim da reutilização de assinatura em relatórios de serviço
Proteja as assinaturas dos seus clientes! Quando alguém assina um relatório de serviço usando o aplicativo móvel Field Service
Lightning, a assinatura da pessoa não é mais copiada para versões futuras do relatório de serviço. Essa alteração se aplica tanto ao
Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Rastrear SKUs de produto
Mantenha o controle dos produtos que você oferece com o novo campo SKU do produto em produtos, que pode ser usado
com o campo Código do produto ou no lugar dele. Por exemplo, você pode rastrear o código de identificação do fabricante
no campo Código do produto e atribuir uma SKU ao produto quando o revender. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning
Experience quanto ao Salesforce Classic.
Programar turnos vespertinos com períodos de 24 horas
Os períodos de tempo no horário de operação agora podem terminar à meia-noite, facilitando o rastreamento da disponibilidade
no turno da noite. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Visualizar detalhes e arquivos da hierarquia de localizações de serviço de campo
As localizações são uma parte central do seu ecossistema de serviço de campo, e agora você tem novas maneiras de rastrear suas
características. Avalie a posição de uma localização em sua hierarquia rapidamente, anexe arquivos a localizações e rastreie as
alterações nos registros do localização. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
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Criar regras de compartilhamento para tipos de trabalho
Configure regras de compartilhamento para disponibilizar diferentes tipos de trabalho a diferentes grupos de usuários. Essa alteração
se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Economizar tempo com ações de fluxo de serviço de campo
Acelere seus processos de serviço de campo com as ações Criar relatório de serviço e Gerar ordens de serviço no Designer de fluxo
de nuvem. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Filtrar ordens de serviço por tipo de registro
Agora você pode visualizar as ordens de serviço associadas a cada tipo de registro modificando as exibições de lista para incluir
filtragem por tipo de registro. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Simplificar o agendamento com equipes de serviço
Você tem uma equipe ideal de técnicos de serviço de campo que sempre trabalham juntos? Com equipes de serviço, você pode atribuir
equipes predefinidas de funcionários a compromissos de serviço, economizando tempo e garantindo que todos os compromissos sejam
executados pelos funcionários certos. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Uma equipe de serviço é um grupo de recursos de serviço cujas habilidades e experiência combinadas os torna perfeitos para trabalharem
juntos em compromissos de serviço. Por exemplo, uma equipe de reparo de cabeça de poço pode incluir um hidrólogo, um engenheiro
mecânico e um eletricista.
Para criar uma equipe, na guia Equipes de serviço, clique em Novo e atribua à equipe um nome e um tamanho. Adicione recursos de
serviço à equipe usando a lista relacionada Membros da equipe de serviço. Você pode especificar datas de início e término para membros
da equipe e sinalizar o líder da equipe.

Adicione membros de equipes de serviço a partir da lista relacionada Membros da equipe de serviço.
As equipes às quais um recurso de serviço pertence aparecem na lista relacionada Equipes de serviço, na página de detalhes do recurso
de serviço.
Dica: Para alterar os campos que aparecem na lista relacionada Membros da equipe de serviço, atualize o layout da página Equipe
de serviço.
O que está mudando nos recursos de serviço
A introdução de equipes de serviço inclui algumas alterações na forma como os recursos de serviço funcionam no Salesforce. Anteriormente,
recursos de serviço representavam usuários. Agora, os recursos de serviço podem ser usuários individuais ou equipes de serviço. Crie
um registro de recurso de serviço para cada equipe de serviço para poder atribuir a equipe a compromissos de serviço. Se precisar
adicionar ou remover membros, não tem problema! A alteração dos membros de uma equipe não afeta suas atribuições de compromisso
de serviço.
De agora em diante, adote essa abordagem ao criar recursos de serviço.
• Para criar um recurso de serviço que represente um usuário, selecione o usuário no campo de pesquisa Usuário e selecione
Técnico como o Tipo de recurso.
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• Para criar um recurso de serviço que represente uma equipe de serviço, selecione a equipe no novo campo de pesquisa Equipe
de serviço e selecione Equipe como o Tipo de recurso. Recursos de serviço que são equipes não podem ser ativados
a menos que tenham pelo menos um membro ativo.

Atribua equipes a compromissos de serviço na lista relacionada Recursos atribuídos.
Importante:
• Por padrão, o campo Equipe de serviço nos recursos de serviço permanece oculto para todos os usuários. Para
utilizá-lo, atualize as configurações de segurança de campo em Configuração e adicione-o aos layouts de página de recurso
de serviço.
• Se a sua organização tiver sido criada antes da versão Winter '18 e você adicionar o campo Equipe de serviço aos
seus layouts de página de recurso de serviço, edite os layouts de página para que Usuário não seja mais um campo
obrigatório. (Abra o layout da página, clique duas vezes no campo Usuário, desmarque Obrigatório e clique em OK.) Caso
contrário, você não poderá criar recursos de serviço que representem equipes de serviço. Embora os campos Usuário e
Equipe de serviço não sejam marcados como obrigatórios na interface de usuário, uma validação interna garante
que não seja possível salvar recursos de serviço a menos que um dos campos esteja preenchido.
O que está mudando nos tipos de trabalho
Você pode adicionar exigências de tamanho da equipe de serviço a tipos de trabalho, ordens de serviço e itens de linha de ordem de
serviço. Os campos Tamanho recomendado da equipe e Tamanho mínimo da equipe orientam os supervisores
que estão atribuindo compromissos de serviço. É assim que esses campos funcionam.
• Se você inserir um tamanho recomendado da equipe, deverá inserir um tamanho mínimo da equipe.
• Ordens de serviço e itens de linha de ordem de serviço herdam seus valores de tamanho de equipe do tipo de trabalho.
Esses dois campos ficam ocultos para todos os usuários por padrão. Para utilizá-los, atualize as configurações de segurança no nível de
campo em Configuração e adicione-os aos layouts de página de tipo de trabalho.
Nota: Equipes de serviço não estão disponíveis no Salesforce para Android, para iOS e na Web móvel do Salesforce. Você ainda
pode visualizar recursos de serviço do tipo Equipe, mas um erro ocorrerá quando você clicar no valor no campo Equipe de
serviço.
Caso você esteja usando o pacote gerenciado Field Service Lightning, as equipes de serviço ainda não estão incluídas na otimização de
agendamento e na exibição de Gantt.
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Novas opções de atribuição em compromissos de serviço
Agora você tem a flexibilidade para escolher como os compromissos de serviço serão atribuídos às equipes de serviço. Atribua
compromissos a uma equipe ou a membros individuais da equipe. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao
Salesforce Classic.
Com a introdução das equipes de serviço, os recursos de serviço podem representar usuários individuais ou grupos de usuários (equipes
de serviço). Se você atribuir um compromisso de serviço a um recurso de serviço que represente uma equipe, a lista relacionada Recursos
atribuídos conterá somente um designado: a equipe. Porém, você também pode optar por atribuir o compromisso a membros individuais
da equipe usando o novo campo Equipe de serviço nos recursos atribuídos. Essa abordagem permite:
• Registrar o tempo de deslocamento real e estimado de cada membro da equipe
• Ver todos os membros da equipe na lista relacionada Recursos atribuídos do compromisso
É assim que você atribui compromissos de serviço a membros da equipe individualmente.
1. Na lista relacionada Recursos atribuídos do compromisso, clique em Novo.
2. No campo Recurso de serviço, selecione um recurso de serviço individual (com o tipo de recurso Usuário) que pertença
à equipe.
3. No campo Equipe de serviço, selecione a equipe à qual o recurso individual pertence.
4. Preencha os outros campos conforme necessário e salve suas alterações.
5. Repita as etapas anteriores com cada membro da equipe.

Agora, técnicos e supervisores podem ver facilmente uma lista de membros da equipe na lista relacionada Recursos atribuídos.
Importante: Por padrão, o campo Equipe de serviço nos recursos atribuídos fica oculto para todos os usuários. Para
utilizá-lo, atualize as configurações de segurança no nível de campo em Configuração e adicione-o aos layouts de página de
recursos atribuídos.
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Atribuir modelos de relatório de serviço a ordens de serviço e itens de linha de ordem
de serviço
Configure seus relatórios de serviço para o sucesso! O campo Modelo de relatório de serviço em ordens de serviço e
itens de linha de ordem de serviço permite que você selecione o modelo adequado para os relatórios de serviço de cada registro Essa
alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Se você não especificar um modelo de relatório de serviço em uma ordem de serviço, ela usará o modelo de relatório de serviço indicado
no respectivo tipo de trabalho. Se o tipo de trabalho não indicar um modelo ou nenhum tipo de trabalho tiver sido especificado, a ordem
de serviço usará o modelo de relatório de serviço padrão. O mesmo vale para os itens de linha de ordem de serviço.
Nota: O campo Modelo de relatório de serviço permanece em branco, a menos que você o atualize na ordem
de serviço ou no item de linha de ordem de serviço. Para descobrir qual modelo os relatórios de serviço usam, consulte o tipo de
trabalho.

Fazer mais com várias assinaturas em relatórios de serviço
Adicione vários blocos de assinatura a modelos de relatório de serviço para que técnicos, clientes e parceiros aprovem o trabalho
concluído. Atribua a cada bloco de assinatura um tipo exclusivo para que os técnicos saibam quem precisa assinar um relatório de
serviço. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
O campo Tipo de assinatura em assinaturas digitais representa o papel da pessoa que está assinando o relatório de serviço.
Isso ajuda a garantir que seus relatórios sejam assinados pelas pessoas adequadas.
Por exemplo, digamos que, quando sua empresa executa manutenção preventiva em um ativo, o relatório de serviço final deva ser
assinado tanto pelo cliente como pelo técnico. Essas assinaturas informam que todos concordam com o trabalho que foi concluído,
ajudando a evitar divergências futuras.
Para colocar sua exigência em prática, adicione os valores Cliente e Técnico à lista de opções Tipo de assinatura. Em
seguida, crie um modelo de relatório de serviço chamado Relatório de manutenção. Arraste dois blocos de assinatura para
o layout: um com um tipo de assinatura de Cliente e outro com um tipo de assinatura de Técnico.
Nota: Como somente uma assinatura por tipo é permitida em um relatório, não é possível arrastar blocos de assinatura adicionais
para um modelo até que você tenha definido valores de Tipo de assinatura. Se você precisar de várias assinaturas do
mesmo tipo de pessoa em um relatório, recomendamos criar valores de tipo numerados, como Cliente 1 e Cliente 2.
Blocos de assinatura não podem usar várias colunas.
Quando você arrasta um bloco de assinatura para o layout, suas configurações de exibição aparecem. O campo Tipo de assinatura,
listado na janela Propriedades da assinatura como Tipo, é obrigatório nos blocos de assinatura em modelos de relatório de serviço.
Adicione também o campo Assinatura, que é o espaço designado para a assinatura.
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Depois que você adicionar os blocos de assinatura e salvar o modelo, os relatórios de serviço gerados a partir do modelo conterão dois
blocos de assinatura corretamente rotulados. Chega de adivinhação!

Pronto para começar?
• Para adicionar valores à lista de opções Tipo de assinatura, em Configuração, insira Assinaturas digitais na
caixa Busca rápida e, em seguida, selecione Campos em Assinaturas digitais. A lista de opções vem com apenas um valor, Padrão,
que você pode desativar se preferir.
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• Para criar ou editar modelos de relatório de serviço, em Configuração, insira Modelos de relatório de serviço na
caixa Busca rápida e selecione Modelos de relatório de serviço.
• Para criar um relatório de serviço para um compromisso de serviço, ordem de serviço ou item de linha de ordem de serviço, selecione
Criar relatório de serviço no menu suspenso de ações da página de detalhes do registro.
Nota: Modelos de relatório de serviço criados antes da versão Winter '18 não incluem o campo Tipo de assinatura.
Porém, se você editar um bloco de assinatura no modelo, será solicitado a selecionar um tipo.

Fim da reutilização de assinatura em relatórios de serviço
Proteja as assinaturas dos seus clientes! Quando alguém assina um relatório de serviço usando o aplicativo móvel Field Service Lightning,
a assinatura da pessoa não é mais copiada para versões futuras do relatório de serviço. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning
Experience quanto ao Salesforce Classic.
Por exemplo, digamos que um técnico gere um relatório de serviço para um compromisso de serviço e o cliente assine o relatório. Mais
tarde, o técnico atualiza as notas de serviço para adicionar uma recomendação. Se o técnico gerar novamente o relatório de serviço, a
assinatura do cliente não aparecerá no novo relatório.
Para continuar reutilizando assinaturas entre diferentes versões do relatório de serviço, entre em contato com a Salesforce.

Rastrear SKUs de produto
Mantenha o controle dos produtos que você oferece com o novo campo SKU do produto
em produtos, que pode ser usado com o campo Código do produto ou no lugar dele. Por
exemplo, você pode rastrear o código de identificação do fabricante no campo Código do
produto e atribuir uma SKU ao produto quando o revender. Essa alteração se aplica tanto ao
Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Dois produtos não podem ter a mesma SKU. O campo SKU do produto é pesquisável e pode
conter até 180 letras e números. Ele aparece em layouts de página de produto padrão para
organizações criadas após a versão Winter '18. Se a sua organização for mais antiga, você terá que
adicioná-lo aos layouts de página. Também está disponível em layouts de página de ativo e na
nova exibição de hierarquia de ativos: Ativos: Obter uma visão panorâmica das hierarquias de ativos.

EDIÇÕES
Os produtos estão
disponíveis em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

Programar turnos vespertinos com períodos de 24 horas
Os períodos de tempo no horário de operação agora podem terminar à meia-noite, facilitando o rastreamento da disponibilidade no
turno da noite. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Anteriormente, os períodos de tempo no horário de operação não podiam terminar à 0h. Se o horário de operação de um recurso de
serviço começasse às 20h e terminasse às 23h59, o recurso ficaria tecnicamente indisponível no último minuto do dia. Essa limitação
dificultava a modelagem de horários de turno vespertino.
Por exemplo, se um funcionário estiver disponível das 20h às 4h, agora você pode criar dois períodos para representar esse horário: um
das 20h à 0h e outro no dia seguinte, da 0h às 4h. Essa mudança também facilita a identificação de técnicos disponíveis para compromissos
de serviço pelo otimizador de programação, um recurso do pacote gerenciado Field Service Lightning.
Nota: Se você criar um período de 24 horas para um determinado dia, nenhum outro período poderá ser criado para esse dia.
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Visualizar detalhes e arquivos da hierarquia de localizações de serviço de campo
As localizações são uma parte central do seu ecossistema de serviço de campo, e agora você tem novas maneiras de rastrear suas
características. Avalie a posição de uma localização em sua hierarquia rapidamente, anexe arquivos a localizações e rastreie as alterações
nos registros do localização. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
As hierarquias de localização ajudam a modelar o ambiente de trabalho de serviço de campo com mais precisão. Por exemplo, para
indicar que seu armazém principal fica em um determinado local de trabalho, você pode tornar o registro de localização do armazém
filho do registro de localização do local. Na versão Winter '18, três recursos foram incluídos no campo Localização pai existente
nos registros de localização.
• O campo Localização raiz apresenta a localização de nível superior em uma hierarquia de localizações.
• O campo Nível da hierarquia indica a posição da localização na hierarquia.
• A lista relacionada Localizações filho mostra todas as localizações filho.
Use o rastreamento de feed para rastrear alterações em registros de localização. Anexe arquivos a localizações na nova lista relacionada
Arquivos, como plantas baixas de armazéns, mapas do local ou fotos.

Criar regras de compartilhamento para tipos de trabalho
Configure regras de compartilhamento para disponibilizar diferentes tipos de trabalho a diferentes grupos de usuários. Essa alteração
se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Você pode definir até 300 regras de compartilhamento de tipo de trabalho com base no proprietário do registro. Por exemplo, configure
regras de compartilhamento para disponibilizar determinados tipos de trabalho somente a usuários em países específicos com base
nos grupos públicos que você criou.
Para começar, navegue até a página Configurações de compartilhamento em Configuração e clique em Novo na lista relacionada Regras
de compartilhamento de tipo de trabalho.
Nota: Não há suporte a regras de compartilhamento baseadas em critérios para tipos de trabalho.

Economizar tempo com ações de fluxo de serviço de campo
Acelere seus processos de serviço de campo com as ações Criar relatório de serviço e Gerar ordens de serviço no Designer de fluxo de
nuvem. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Ação Criar relatório de serviço
Crie um relatório de serviço com base em um modelo padrão ou personalizado para uma ordem de serviço, item de linha de ordem
de serviço ou compromisso de serviço. As entradas são:
• Registro relacionado – obrigatório. O ID do registro para o qual o relatório de serviço está sendo criado. Você pode criar relatórios
de serviço para compromissos de serviço, ordens de serviço e itens de linha de ordem de serviço.
• Modelo de relatório de serviço – obrigatório. O modelo usado para criar o relatório de serviço.
• Assinatura – opcional. A assinatura a ser anexada ao relatório de serviço. Você pode anexar várias assinaturas a um relatório de
serviço.
A ação tem estas três saídas:
• Versão – o ID da versão do conteúdo do relatório de serviço.
• Relatório de serviço – o ID do relatório de serviço.
Para usar essa ação, é preciso ter a permissão de usuário Field Service Standard. O Field Service Lightning deve estar habilitado na
sua organização.
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Ação Gerar ordens de serviço
Gere ordens de serviço para um plano de manutenção. A única entrada é:
• ID do registro – o ID do plano de manutenção com base no qual você deseja gerar ordens de serviço.
Para usar essa ação, é preciso ter a permissão de usuário Field Service Standard, acesso de Leitura a ativos e acesso de Criação a
ordens de serviço e compromissos de serviço. O Field Service Lightning deve estar habilitado na sua organização.
Você pode gerar até 2.500 ordens de serviço por vez. Para reduzir o número de ordens de serviço geradas, aumente a frequência,
diminua o período de geração ou reduza o número de ativos relacionados ao plano de manutenção.

Filtrar ordens de serviço por tipo de registro
Agora você pode visualizar as ordens de serviço associadas a cada tipo de registro modificando as exibições de lista para incluir filtragem
por tipo de registro. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Field Service Mobile: aplicativo para Android disponível ao público geral
e aplicativo para iOS chega à versão 3.0
O Field Service Lightning continua dominando o mundo dos dispositivos móveis com o lançamento
do aplicativo móvel Field Service Lightning para Android. O aplicativo para iOS recebeu pesquisas
de produto e solicitações de produto mais inteligentes. Nas duas plataformas, agora você pode
adicionar várias assinaturas a modelos de relatório de serviço, o que garante que todos que precisam
possam aprovar trabalhos.
Importante: Começando com a versão 3.0, os usuários agora devem ter a permissão RunFlow
para poder usar fluxos.
NESTA SEÇÃO:

EDIÇÕES
O pacote gerenciado e os
recursos padrão do Field
Service Lightning estão
disponíveis em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer. Os
pedidos de serviço também
estão disponíveis na
Professional Edition.

Field Service Lightning chega ao Android (disponível ao público em geral)
O Field Service Lightning agora está disponível para todos os seus dispositivos móveis com a
liberação da versão do aplicativo móvel Field Service Lightning para Android. O aplicativo para
Android tem um pacote de ótimos recursos desenvolvidos para permitir que os técnicos concluam todo o trabalho em um único
compromisso. Use ações de fluxo, uma interface do usuário flexível, localização geográfica de recursos de serviço, Salesforce Knowledge
e muito mais para proporcionar uma experiência de serviço de alto nível. O aplicativo para Android não tem suporte a todos os
recursos existentes na versão para iOS.
Capturar várias assinaturas em relatórios de serviço
Capture e rastreie assinaturas com eficiência em relatórios de serviço usando modelos de várias assinaturas.
Verificar relatórios de serviço com visualizações de relatório de serviço aprimoradas
Sua equipe móvel pode verificar mais facilmente se os relatórios de serviço estão completos e precisos. Porém, não é possível incluir
imagens em campos de rich text. Certos valores de campo podem estar ausentes na visualização se não tiverem sido incluídos no
layout da página do modelo.
Definir as preferências de localização geográfica em modo de segundo plano
Personalize a precisão e a frequência de atualização da localização geográfica no aplicativo Field Service Lightning quando ele estiver
em modo de segundo plano. Opte por atualizações mais frequentes para ter um rastreamento mais preciso, ou economize energia
da bateria com pesquisas de localização geográfica menos frequentes.
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Aumentar a usabilidade para equipes internacionais com a localização de fluxo
A personalização do aplicativo Field Service Lightning para iOS para uma equipe de trabalho internacional acaba de ficar muito mais
fácil. A localização de fluxo permite que a equipe móvel veja as telas de fluxo no idioma desejado. Além disso, a redução nas limitações
de fluxo lhe permite dar mais autonomia à sua equipe móvel.
Economizar tempo com solicitações de produto mais inteligentes
Obtenha peças e produtos onde forem necessários. Anteriormente, quando um usuário criava um registro de solicitação de produto
no aplicativo Field Service Lightning iOS, o registro de solicitação de produto não era associado automaticamente a uma ordem de
serviço. Agora, quando um usuário cria uma solicitação de produto, o registro é associado à ordem de serviço que está aberta no
aplicativo.
Obter as peças de que você precisa com pesquisa de produto aprimorada
Pode ser complicado encontrar todas as peças necessárias para concluir um trabalho. Com a pesquisa aprimorada, os membros da
sua equipe móvel podem pesquisar locais específicos para verificar se outro técnico ou centro tem o produto de que eles precisam.
E agora os produtos podem ser consumidos de vários locais ao concluir um trabalho, facilitando ainda mais o uso compartilhado
de recursos.

Field Service Lightning chega ao Android (disponível ao público em geral)
O Field Service Lightning agora está disponível para todos os seus dispositivos móveis com a liberação da versão do aplicativo móvel
Field Service Lightning para Android. O aplicativo para Android tem um pacote de ótimos recursos desenvolvidos para permitir que os
técnicos concluam todo o trabalho em um único compromisso. Use ações de fluxo, uma interface do usuário flexível, localização
geográfica de recursos de serviço, Salesforce Knowledge e muito mais para proporcionar uma experiência de serviço de alto nível. O
aplicativo para Android não tem suporte a todos os recursos existentes na versão para iOS.
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O aplicativo Field Service Lightning para Android é uma solução com funcionalidade offline desenvolvida para atender às necessidades
da sua equipe móvel. O pacote de recursos e as opções configuráveis do aplicativo permitem personalizá-lo para que ele ofereça todas
as funcionalidades de que sua equipe móvel precisa. Tudo em um aplicativo cuja aparência e funcionamento são exatamente o que
você queria.
Consulte a tabela de recursos principais para ver o que o aplicativo Field Service Lightning para Android pode fazer.
Recurso

Descrição

Capacidade offline

Sempre conclua o trabalho, mesmo quando a conectividade com
a Internet for instável. Sua equipe móvel sempre poderá finalizar
seu trabalho, mesmo com conectividade de rede limitada ou
ausente. As alterações feitas offline são rastreadas em uma fila de
upload pendente até que o aplicativo volte a ter conectividade
com o Salesforce.
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Recurso

Descrição

Visão geral da ordem de serviço

A intuitiva interface de usuário apresenta as informações em cartões
separados para que sua equipe móvel consiga encontrar facilmente
as informações essenciais para realizar o trabalho.

Ações rápidas configuráveis

Configure ações para atender às necessidades específicas da sua
equipe móvel. As Ações rápidas permitem que os usuários
executem ações como criar ou atualizar um registro.

Extensões do aplicativo Field Service

Passe dados de registro a partir do aplicativo Field Service Lightning
para Android e conecte-os a outros aplicativos, como o Salesforce
para Android. Há suporte somente a extensões de aplicativo do
Lightning e de terceiros.

Captura de assinatura e criação de relatório de serviço

Capture assinaturas de clientes em relatórios de serviço referentes
a ordens de serviço concluídas.

Identidade visual personalizada

Atribua uma identidade visual personalizada ao aplicativo para
que ele fique com a aparência da sua empresa.

Interface de usuário configurável

Escolha quais informações de registro serão exibidas aos seus
usuários. Priorize as informações para que os usuários encontrem
facilmente o que procuram.

Notificações de upgrade automático

Ajude sua equipe móvel a manter-se informada e garanta que ela
nunca perca uma atualização importante.

Ações de fluxo

Crie e gerencie facilmente fluxos com o Visual Workflow para guiar
os usuários pelas telas de coleta e exibição de informações, criar e
atualizar registros e executar lógica baseada na entrada do usuário.
Os administradores podem projetar e criar fluxos usando a interface
de usuário do Flow Designer, com recurso de arrastar e soltar. Em
seguida, eles podem ativar, gerenciar e atualizar esses fluxos. Além
disso, o suporte à localização de fluxos permite configurar fluxos
para uma equipe de trabalho internacional.

Histórico de ativos

Obtenha um panorama completo do histórico de serviço de um
ativo com o cartão de histórico, que mostra outras ordens de
serviço associadas ao mesmo ativo.

Rastreamento de recurso de serviço

Controle sua equipe móvel com o rastreamento de localização
geográfica de recurso de serviço.

Ausências do recurso

Permita que os usuários criem ausências de recurso para
representar períodos de indisponibilidade para o trabalho.

Estoque da van

Mantenha uma lista abrangente de itens de produto no estoque
da van.

Peças consumidas

Rastreie os produtos e peças consumidos na execução de ordens
de serviço.
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Recurso

Descrição

Salesforce Knowledge

Forneça informações úteis à sua equipe de trabalho móvel. Crie
artigos do Knowledge com informações vitais, como manuais de
produto e instruções passo a passo.

CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Aplicativo para iOS Field Service Lightning (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Capturar várias assinaturas em relatórios de serviço
Capture e rastreie assinaturas com eficiência em relatórios de serviço usando modelos de várias assinaturas.
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Os modelos de relatório de serviço agora podem conter vários blocos de assinatura, permitindo que os relatórios de serviço sejam
assinados por todos os envolvidos no trabalho. Cada bloco de assinatura tem um tipo de assinatura exclusivo, para que os técnicos
saibam quem precisa assinar. Para obter mais informações, consulte Fazer mais com várias assinaturas em relatórios de serviço.
A reutilização de assinatura em diferentes versões de relatório de serviço é coisa do passado. Para obter mais informações, consulte Fim
da reutilização de assinatura em relatórios de serviço.

Verificar relatórios de serviço com visualizações de relatório de serviço aprimoradas
Sua equipe móvel pode verificar mais facilmente se os relatórios de serviço estão completos e precisos. Porém, não é possível incluir
imagens em campos de rich text. Certos valores de campo podem estar ausentes na visualização se não tiverem sido incluídos no layout
da página do modelo.
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Definir as preferências de localização geográfica em modo de segundo plano
Personalize a precisão e a frequência de atualização da localização geográfica no aplicativo Field Service Lightning quando ele estiver
em modo de segundo plano. Opte por atualizações mais frequentes para ter um rastreamento mais preciso, ou economize energia da
bateria com pesquisas de localização geográfica menos frequentes.
O aplicativo móvel agora tem as seguintes configurações de localização geográfica:
Nome do campo

Descrição

Frequência de atualização geográfica em minutos

O número mínimo de minutos após os quais a localização
geográfica do usuário é atualizada quando o aplicativo está em
modo de primeiro plano.

Frequência de atualização geográfica em minutos (modo de
segundo plano)

O número mínimo de minutos após os quais a localização
geográfica do usuário é atualizada quando o aplicativo está em
modo de segundo plano.

Precisão de localização geográfica

A precisão dos dados de localização geográfica. Os valores
disponíveis são Alta, Média e Baixa.

Precisão de localização geográfica (modo de segundo plano)

A precisão dos dados de localização geográfica. Os valores
disponíveis são Média, Baixa e Muito baixa.

As configurações do modo de segundo plano lhe proporcionam mais controle sobre o aplicativo. Por exemplo, defina a precisão da
localização geográfica como Alta quando o aplicativo estiver no modo de primeiro plano. Para economizar bateria, defina a precisão
da localização geográfica como Muito baixa quando o aplicativo estiver no modo de segundo plano.

Aumentar a usabilidade para equipes internacionais com a localização de fluxo
A personalização do aplicativo Field Service Lightning para iOS para uma equipe de trabalho internacional acaba de ficar muito mais
fácil. A localização de fluxo permite que a equipe móvel veja as telas de fluxo no idioma desejado. Além disso, a redução nas limitações
de fluxo lhe permite dar mais autonomia à sua equipe móvel.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Capacitar sua força de trabalho móvel com fluxos de trabalho personalizados (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Economizar tempo com solicitações de produto mais inteligentes
Obtenha peças e produtos onde forem necessários. Anteriormente, quando um usuário criava um registro de solicitação de produto no
aplicativo Field Service Lightning iOS, o registro de solicitação de produto não era associado automaticamente a uma ordem de serviço.
Agora, quando um usuário cria uma solicitação de produto, o registro é associado à ordem de serviço que está aberta no aplicativo.

Obter as peças de que você precisa com pesquisa de produto aprimorada
Pode ser complicado encontrar todas as peças necessárias para concluir um trabalho. Com a pesquisa aprimorada, os membros da sua
equipe móvel podem pesquisar locais específicos para verificar se outro técnico ou centro tem o produto de que eles precisam. E agora
os produtos podem ser consumidos de vários locais ao concluir um trabalho, facilitando ainda mais o uso compartilhado de recursos.
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CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Pesquisar produtos no aplicativo móvel Field Service Lightning (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Pacote gerenciado do Field Service: criação de território mais inteligente,
trabalho de vários dias e trabalho designado
Trace seus territórios diretamente no mapa, agende o trabalho ao longo de vários dias, crie
dependências de compromisso para projetos complexos, reserve períodos de tempo para trabalhos
designados como urgentes e muito mais.
NESTA SEÇÃO:
Traçar seus territórios no mapa com polígonos de mapa
Trace seus territórios diretamente no mapa e vincule-os aos seus territórios de serviço. Essa
alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Programar trabalho ao longo de vários dias
Roma não foi construída em um dia, nem algumas ordens de serviço. Agora você pode programar
compromissos ao longo de vários dias. O trabalho em vários dias tem os mesmos benefícios
do trabalho no mesmo dia no console do supervisor, incluindo o agendamento de ações rápidas
e a otimização. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce
Classic.

EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce
Classic e Lightning
Experience
O pacote gerenciado e os
recursos padrão do Field
Service Lightning estão
disponíveis em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer. Os
pedidos de serviço também
estão disponíveis na
Professional Edition.

Programar dependências de trabalho com trabalhos complexos
Mantenha-se em dia com as dependências do projeto agendando tempo para elas entre os compromissos. A nova página de trabalho
complexo do Visualforce ajuda a definir essas dependências. Programe cadeias de compromissos de qualquer tamanho diretamente
na página de trabalho complexo, ou use as ações de agendamento, o console do supervisor e os recursos de otimização para
programar cadeias de dois compromissos. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Reservar períodos de tempo para trabalho designado
Crie períodos de temo dedicados a compromissos de serviço que cumpram seus critérios. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning
Experience quanto ao Salesforce Classic.
Exibir recursos de serviço em todos os territórios
Você não precisa sair do gráfico de Gantt de recursos para visualizar os membros de território de serviço secundários. Visualize seus
recursos de serviço em todos os territórios aos quais eles estão associados. Anteriormente, os recursos de serviço eram exibidos
somente no gráfico de Gantt de seus territórios de serviço principais. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto
ao Salesforce Classic.
Controlar quais ausências aparecem no gráfico de Gantt de recursos
Somente ausências aprovadas bloqueiam a disponibilidade dos seus técnicos e aparecem no gráfico de Gantt de recursos. Ausências
de recurso não aprovadas não são consideradas no agendamento. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto
ao Salesforce Classic.
Programar compromissos de alta prioridade ignorando os de menor urgência
Especifique quais compromissos ignoram outros compromissos de menor prioridade ao fazer o agendamento. Quando um
compromisso de serviço pode ignorar compromissos de menor prioridade, agendar compromissos urgentes e reagendar compromissos
de menor prioridade fica muito mais fácil. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
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Técnicos de campo seguem automaticamente seus compromissos
Os técnicos não precisam mais clicar em Seguir em cada registro de seu log do trabalho. Os recursos de serviço seguem
automaticamente seus compromissos de serviço e seus registros pai quando o compromisso é despachado. Essa alteração se aplica
tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Exibir rotas de viagem planejadas e reais no mapa do console
O mecanismo de agendamento usa roteamento em nível de rua para programar adequadamente o dia de trabalho do técnico. No
dia do serviço, o aplicativo Field Service Lightning rastreia a rota seguida. Agora você pode ver ambas as rotas na exibição de mapa
do recurso. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Definir permissões personalizadas para usuários do Field Service Lightning
Você pode definir permissões do usuário personalizadas para controlar o acesso a ações e exibições. Essa alteração se aplica tanto
ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Controlar a configuração de despacho com progresso gradual no nível de território
O despacho com progresso gradual costumava ser definido para toda a corporação. Agora você pode definir as configurações de
progresso gradual no nível de território. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Traçar seus territórios no mapa com polígonos de mapa
Trace seus territórios diretamente no mapa e vincule-os aos seus territórios de serviço. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning
Experience quanto ao Salesforce Classic.
Associe um território de serviço traçando um polígono no mapa do Serviço de campo e selecionando o território de serviço relevante.
Quando um novo compromisso é criado, o campo do território de serviço do compromisso de serviço é preenchido automaticamente
com base no endereço do compromisso.

Você também pode usar polígonos de mapa para executar ações em vários compromissos de serviço ao mesmo tempo, por meio de
ações em massa, diretamente a partir da exibição de mapa de Serviço de campo.
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Programar trabalho ao longo de vários dias
Roma não foi construída em um dia, nem algumas ordens de serviço. Agora você pode programar compromissos ao longo de vários
dias. O trabalho em vários dias tem os mesmos benefícios do trabalho no mesmo dia no console do supervisor, incluindo o agendamento
de ações rápidas e a otimização. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
O mecanismo de agendamento do Field Service Lightning calcula o horário de término programado do compromisso com base no
horário de início programado, na duração e no horário de operação e ausências dos recursos de serviço.

Exemplo:

Exibição de cinco semanas com trabalho em vários dias agendado com um mês de antecedência.
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Programar dependências de trabalho com trabalhos complexos
Mantenha-se em dia com as dependências do projeto agendando tempo para elas entre os compromissos. A nova página de trabalho
complexo do Visualforce ajuda a definir essas dependências. Programe cadeias de compromissos de qualquer tamanho diretamente
na página de trabalho complexo, ou use as ações de agendamento, o console do supervisor e os recursos de otimização para programar
cadeias de dois compromissos. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Para garantir que tudo esteja pronto para uma ordem de serviço complicada, defina uma cadeia de compromissos. Dependências de
tempo, como compromissos, podem começar ao mesmo tempo ou após a conclusão de outro compromisso.

Reservar períodos de tempo para trabalho designado
Crie períodos de temo dedicados a compromissos de serviço que cumpram seus critérios. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning
Experience quanto ao Salesforce Classic.

Você pode configurar períodos de tempo para trabalho designado com a nova regra de trabalho Agendamento de trabalho designado.

Exibir recursos de serviço em todos os territórios
Você não precisa sair do gráfico de Gantt de recursos para visualizar os membros de território de serviço secundários. Visualize seus
recursos de serviço em todos os territórios aos quais eles estão associados. Anteriormente, os recursos de serviço eram exibidos somente
no gráfico de Gantt de seus territórios de serviço principais. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce
Classic.
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Controlar quais ausências aparecem no gráfico de Gantt de recursos
Somente ausências aprovadas bloqueiam a disponibilidade dos seus técnicos e aparecem no gráfico de Gantt de recursos. Ausências
de recurso não aprovadas não são consideradas no agendamento. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao
Salesforce Classic.

Programar compromissos de alta prioridade ignorando os de menor urgência
Especifique quais compromissos ignoram outros compromissos de menor prioridade ao fazer o agendamento. Quando um compromisso
de serviço pode ignorar compromissos de menor prioridade, agendar compromissos urgentes e reagendar compromissos de menor
prioridade fica muito mais fácil. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Técnicos de campo seguem automaticamente seus compromissos
Os técnicos não precisam mais clicar em Seguir em cada registro de seu log do trabalho. Os recursos de serviço seguem automaticamente
seus compromissos de serviço e seus registros pai quando o compromisso é despachado. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning
Experience quanto ao Salesforce Classic.
Técnicos de campo que usam o aplicativo Field Service Mobile seguem os registros associados aos seus compromissos de serviço quando
a categoria de status do compromisso é alterada para Despachado ou Em andamento.
Além disso, quando um compromisso não está mais nas categorias Despachado ou Em andamento, o técnico designado é removido
automaticamente da condição de seguidor de todos os registros associados.

Exibir rotas de viagem planejadas e reais no mapa do console
O mecanismo de agendamento usa roteamento em nível de rua para programar adequadamente o dia de trabalho do técnico. No dia
do serviço, o aplicativo Field Service Lightning rastreia a rota seguida. Agora você pode ver ambas as rotas na exibição de mapa do
recurso. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
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A rota planejada aparece em azul e a rota real fica em rosa. Observe o pequeno desvio para uma rápida parada de almoço.

Definir permissões personalizadas para usuários do Field Service Lightning
Você pode definir permissões do usuário personalizadas para controlar o acesso a ações e exibições. Essa alteração se aplica tanto ao
Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
As permissões personalizadas são aplicáveis aos seguintes recursos e ações
• Ações em massa, como despacho, otimização e agendamento
• Exibições de lista do console, como compromissos para vários status (cancelado, sinalizado, agendado, não agendado, em risco),
prestadores de serviços, gráfico de Gantt e pendências
• Ações de agendamento de recursos, como coberturas e correção de lacunas
• Ações de agendamento de compromissos, como agendamento, remanejo e grupo próximo
• Exibições de Gantt, como trabalho em vários dias e exibições mensais
• Ações de polígono de mapa, como criar, editar e exibir
• Utilização do território de serviço
• Criação de ausências de recursos de serviço no gráfico de Gantt
• Exibição de membros de território secundário no gráfico de Gantt
Exemplo: Para controlar o número de solicitações de otimização, você pode reduzir a quantidade de supervisores que podem
executar otimizações. Remova a permissão personalizada FSL.Bulk Optimize e a ação ficará oculta para o usuário.

Controlar a configuração de despacho com progresso gradual no nível de território
O despacho com progresso gradual costumava ser definido para toda a corporação. Agora você pode definir as configurações de
progresso gradual no nível de território. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
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Casos: Clonagem de casos, uso de marcos, ferramentas de email
aprimoradas e muito mais
Os agentes agora podem fazer mais com casos no Lightning Experience. Eles podem clonar casos,
criar comentários diretamente na lista relacionada Comentários do caso e rastrear marcos de caso.
Enviar emails de caso ficou mais fácil com os novos itens da barra de ferramentas. Os agentes podem
usar campos de mesclagem, visualizar emails e inserir modelos do Salesforce Classic. A maioria
dessas mudanças se aplica para Lightning Experience, mas algumas se aplicam para Salesforce para
Android, Salesforce para iOS e Web móvel do Salesforce.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

NESTA SEÇÃO:
Economizar tempo ao enviar emails para clientes com campos de mesclagem e modelos do Salesforce Classic
Agentes podem inserir campos de mesclagem, visualizar emails e apagar emails no editor de email de casos. Eles também podem
inserir modelos de email do Salesforce Classic, anexar arquivos e remover anexos caso mudem de ideia. Anteriormente, os agentes
só podiam anexar arquivos e inserir modelos criados no Lightning Experience. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning
Experience.
Usar campos de destinatário para associar emails a contatos de caso
Criamos três campos novos que podem ser usados para personalizar seus emails de caso: Destinatários, Destinatários CC, Destinatários
CCO. Use esses campos para assegurar que os emails sempre estejam associados ao registro correto no Salesforce. Essa alteração se
aplica somente ao Lightning Experience.
Usar marcos de caso no Lightning Experience
Os agentes agora podem ver os marcos ativos, concluídos e violados nas páginas de registro de caso. Eles também podem visualizar
os detalhes do marco de caso. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.
Clonar casos facilmente
Os agentes podem registrar facilmente várias questões dos clientes ou usar as informações em casos existentes. Basta clicar no botão
Clonar, preencher as informações, atribuir o caso e salvá-lo. Anteriormente, a clonagem de casos estava disponível somente no
Salesforce Classic. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.
Adicionar um comentário de caso a partir de uma lista relacionada
Os agentes agora podem clicar em um botão para adicionar comentários de caso diretamente a partir da lista relacionada Comentários
de caso. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.

Economizar tempo ao enviar emails para clientes com campos de mesclagem e
modelos do Salesforce Classic
Agentes podem inserir campos de mesclagem, visualizar emails e apagar emails no editor de email de casos. Eles também podem inserir
modelos de email do Salesforce Classic, anexar arquivos e remover anexos caso mudem de ideia. Anteriormente, os agentes só podiam
anexar arquivos e inserir modelos criados no Lightning Experience. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
Atualizamos a barra de ferramentas no editor de email de caso.
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Estas ações agora estão disponíveis no editor de email.
Ação
Anexar arquivo

Descrição
Funcionalidade atualizada
Você pode remover os anexos antes de enviar mesmo que sejam provenientes de um
modelo de email.

Inserir campo de mesclagem

Nova ação
Nota: Os campos de mesclagem funcionam somente ao enviar e visualizar. O
campo é exibido como texto simples quando inserido no editor de email.
É possível inserir campos de mesclagem que não estão listados no modal. Insira um
campo de mesclagem válido como texto simples no seu email e use a ação Visualizar
para revisá-lo antes de enviar.

Inserir, criar ou atualizar modelo

Funcionalidade atualizada
• Inserir modelos do Salesforce Classic (não há suporte a modelos de email do Visualforce
para Salesforce Classic)
• Os modelos são inseridos na posição do cursor e não substituem mais todo o corpo
do email
Nota: Quando você insere um modelo, o assunto é substituído pelo assunto do
modelo.

Visualizar email

Nova ação
Dica: A visualização é uma excelente forma de revisar um email com campos de
mesclagem antes de enviá-lo.
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Descrição
Nova ação
Nota: Essa ação limpa o email e reverte-o para os valores originais.

CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Acessar e compartilhar campos de mesclagem de email, modelos e anexos no Lightning Experience (pode estar
desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
Ajuda do Salesforce: Campos de mesclagem para casos (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Usar campos de destinatário para associar emails a contatos de caso
Criamos três campos novos que podem ser usados para personalizar seus emails de caso: Destinatários, Destinatários CC, Destinatários
CCO. Use esses campos para assegurar que os emails sempre estejam associados ao registro correto no Salesforce. Essa alteração se
aplica somente ao Lightning Experience.
Importante: Em organizações novas, quando você ativa o Email-to-Case, configuramos automaticamente o valor do campo
predefinido Destinatários. Em organizações existentes, você deve criar o valor do campo predefinido Destinatários.
Em organizações existentes, por padrão a ação de email de caso fornece um valor de campo predefinido (o endereço de email do contato
do caso) no campo Para. Os emails não são associados ao registro de contato do caso no Salesforce, porque o tipo de campo predefinido
é Texto (endereço de email simples, sem link para o contato do caso).

Este é o editor de email padrão.

Para alterar a experiência padrão e associar emails a registros do Salesforce, predefina valores para os campos Destinatários, Destinatários
CC e Destinatários CCO. Esses campos usam o tipo de campo JunctionIDList. Para configurar os novos campos predefinidos, acesse
Configuração e use o Gerenciador de objetos para editar a ação Email do objeto de caso. Crie um valor do campo predefinido para o
campo Destinatários. No editor de fórmula, use a função JUNCTIONIDLIST para especificar o valor. Você pode predefinir os valores dos
campos Destinatários CC e Destinatários CCO da mesma forma.
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Importante: Quando terminar, exclua o valor padrão predefinido para o campo Endereço de destino. Quando há valores
predefinidos para os campos Endereço de destino e Destinatários, somente o campo Endereço de destino é respeitado.
Esta é a aparência de um editor de email que usa um campo Destinatários predefinido. O campo Para é preenchido automaticamente
com o nome do contato em vez do seu endereço de email.

Depois que os emails são enviados, os agentes podem clicar em um email para visualizar as informações de contato relacionadas.
Nota: Você pode usar os campos Destinatários, Destinatários CC e Destinatários CCO para enviar emails para vários contatos e
usuários. Os campos funcionam somente com a ação de email para casos.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Configuração de valores de campo predefinidos para campos de ação rápida (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)
Ajuda do Salesforce: Notas sobre os valores de campo predefinidos para ações rápidas (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Usar marcos de caso no Lightning Experience
Os agentes agora podem ver os marcos ativos, concluídos e violados nas páginas de registro de caso. Eles também podem visualizar os
detalhes do marco de caso. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.
Para obter mais informações, consulte Rastrear marcos de caso no Lightning Experience.

Clonar casos facilmente
Os agentes podem registrar facilmente várias questões dos clientes ou usar as informações em casos existentes. Basta clicar no botão
Clonar, preencher as informações, atribuir o caso e salvá-lo. Anteriormente, a clonagem de casos estava disponível somente no Salesforce
Classic. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.
Em organizações novas, o botão Clonar está disponível por padrão no layout de página Casos. Em organizações existentes, adicione a
ação rápida Clonar ao layout de página.

183

Notas da versão Salesforce Winter '18

Lightning Knowledge: Organizações de vários idiomas, ações
de artigos atualizadas e suporte a vídeo

Adicionar um comentário de caso a partir de uma lista relacionada
Os agentes agora podem clicar em um botão para adicionar comentários de caso diretamente a partir da lista relacionada Comentários
de caso. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.
Se você já tiver uma lista relacionada Comentários de caso em uma página de registro, não precisará fazer mais nada. Os agentes veem
o botão Novo no menu suspenso da lista relacionada. Para adicionar a lista relacionada Comentários de caso à página, no Lightning App
Builder, adicione o componente Lista relacionada – única à página.
Após a atualização da lista relacionada, os agentes poderão clicar no botão Novo no menu suspenso da lista relacionada. Ao fazer isso,
eles serão solicitados a inserir um comentário. Tenha em mente que a aparência da janela Comentário de caso pode ser diferente,
dependendo da sua configuração.
Nota: Você ainda pode criar uma ação rápida para criar comentários de caso.

Lightning Knowledge: Organizações de vários idiomas, ações de artigos
atualizadas e suporte a vídeo
Agora as organizações que usam vários idiomas podem alternar para o Lightning Knowledge. Ao
visualizar um caso no console, os autores podem criar um artigo usando o componente do
Knowledge. Os autores também tem uma experiência mais completa de edição com vídeo, e podem
ver quem está visualizando os artigos com monitoramento de evento. Essa alteração se aplica
somente ao Lightning Experience.
Nota: Quando o Lightning Knowledge é ativado, o modelo de dados da organização é
alterado para usar tipos de registro em vez de tipos de artigo. Organizações com vários tipos
de artigos exigem uma migração de dados para consolidar os tipos de artigos antes de ativar
o Lightning Knowledge.
IMPORTANTE: Depois de ser ativado, o Lightning Knowledge não pode ser desativado. Teste-o
em uma organização de sandbox ou de avaliação antes de ativá-lo na produção.

NESTA SEÇÃO:

EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce
Classic e Lightning
Experience
O Salesforce Knowledge
está disponível nas versões
Performance e Developer
Edition e na Unlimited
Edition com Service Cloud.
O Salesforce Knowledge
está disponível por um custo
adicional nas: Professional,
Enterprise e Unlimited
Editions.

Acessar artigos do Knowledge em organizações de vários idiomas com o Lightning Experience
(beta)
Agora o Lightning Knowledge é compatível com organizações de vários idiomas! Você pode
pesquisar e ler artigos traduzidos no Lightning Knowledge. Você ainda cria e gerencia artigos traduzidos no Salesforce Classic. Essa
alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Criar artigos no componente do Knowledge
Os usuários podem criar artigos no componente do Knowledge. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Integrar vídeos e blocos de código em artigos do Knowledge
Autores do Lightning Knowledge podem aprimorar os artigos com a integração de vídeos e a inserção de blocos de código.
Expandimos a lista de domínios compatíveis para integração de vídeos no Salesforce Classic e no Lightning Experience.
Acompanhar visualizações de artigo com monitoramento de eventos
Use o monitoramento de eventos para tomar decisões sobre o conteúdo da base de conhecimento baseadas em dados. Adicionamos
um tipo de evento KnowledgeArticleView ao objeto padrão EventLogFile para visualizações de artigo. Você pode ver quem está
visualizando artigos para entender melhor como as pessoas estão usando o Knowledge em sua organização.
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Seguir o fluxo com atribuições de artigo
Rastreie artigos que exigem ação por meio de relatórios sobre campos de atribuição. Essa alteração se aplica somente ao Lightning
Experience.
Escolher suas categorias de dados no Lightning
O componente de seletor de categoria de dados é totalmente acessível na página inicial de registro do Lightning Knowledge. Esse
componente é compatível com todas as categorias de dados ativadas em sua organização.
Pesquisa do Knowledge: Classificação de resultados de artigo e anexo de documentos externos a caso
Conheça a pesquisa aprimorada de artigos do Knowledge para localizar artigos e resolver casos mais rapidamente.

Acessar artigos do Knowledge em organizações de vários idiomas com o Lightning
Experience (beta)
Agora o Lightning Knowledge é compatível com organizações de vários idiomas! Você pode pesquisar e ler artigos traduzidos no
Lightning Knowledge. Você ainda cria e gerencia artigos traduzidos no Salesforce Classic. Essa alteração se aplica somente ao Lightning
Experience.
As organizações de vários idiomas podem ativar o Lightning Knowledge, e as organizações do Lightning Knowledge podem ativar o
suporte a vários idiomas. Artigos traduzidos podem ser pesquisados e lidos no Lightning Knowledge. No entanto, a criação e o
gerenciamento de artigos traduzidos está disponível somente no Classic no momento. Além disso, usuários podem adicionar idioma
como uma coluna nas exibições de lista. Se houver versões traduzidas publicadas de um artigo, os usuários poderão usar a lista de opções
de idioma para alternar para outro idioma ao visualizar a página inicial de Registro de artigo. Idiomas de tradução que possuem uma
versão de rascunho não são exibidos na lista de opções até serem publicados.

Nota: A ação Enviar para tradução não está disponível no Lightning Experience, mas ainda pode ser usada no Classic quando o
Lightning Knowledge está ativado.

Criar artigos no componente do Knowledge
Os usuários podem criar artigos no componente do Knowledge. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Os usuários do Knowledge podem facilmente criar artigos no componente do Knowledge enquanto gerenciam um caso. Com a criação
de artigo diretamente de um caso, os agentes podem permanecer no fluxo de trabalho de suporte ao cliente, minimizar os cliques
desnecessários e documentar informações oficiais para outros agentes.

Integrar vídeos e blocos de código em artigos do Knowledge
Autores do Lightning Knowledge podem aprimorar os artigos com a integração de vídeos e a inserção de blocos de código. Expandimos
a lista de domínios compatíveis para integração de vídeos no Salesforce Classic e no Lightning Experience.
Com o plugin de vídeo do Lightning Knowledge, você pode integrar vídeos em artigos do Lightning Knowledge. Além disso, o Lightning
Knowledge tem um plugin de bloco de código. Você pode integrar fragmentos de código em artigos do Knowledge sobre o Lightning
para que apareçam como conteúdo (em vez de serem processados como código).

Fontes de vídeo compatíveis:
• players.brightcove.net
• dailymotion.com
• force.com
• salesforce.com
• videos.sproutvideo.com
• ustream.tv
• app.ustudio.com
• play.vidyard.com
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• vimeo.com
• fast.wistia.net
• player.youku.com
• youtube.com
• youtube-nocookie.com
• youtube.ca
• youtube.jp
• youtube.com.br
• youtube.co.uk
• youtube.nl
• youtube.pl
• youtube.es
• youtube.ie
• youtube.fr
CONSULTE TAMBÉM:
IdeaExchange: Incorporação do vídeo Wistia nos artigos da KB
IdeaExchange: Habilitar a incorporação de vídeos do Youku nos artigos para atender aos clientes chineses

Acompanhar visualizações de artigo com monitoramento de eventos
Use o monitoramento de eventos para tomar decisões sobre o conteúdo da base de conhecimento baseadas em dados. Adicionamos
um tipo de evento KnowledgeArticleView ao objeto padrão EventLogFile para visualizações de artigo. Você pode ver quem está
visualizando artigos para entender melhor como as pessoas estão usando o Knowledge em sua organização.
Você pode usar o monitoramento de evento para acompanhar visualizações por usuário e por data, permitindo que você entenda quem
está consumindo os artigos. O tipo de evento KnowledgeArticleView está disponível na API, mas não no aplicativo Event Monitoring
Analytics.
Nota: Visualizações por usuário e data não incluem visualizações de Comunidade e personalizadas de Apex.

CONSULTE TAMBÉM:
Objetos alterados
IdeaExchange: Rastrear pesquisas de artigo do Knowledge e/ou visualizações do usuário
IdeaExchange: Data de visualização do artigo do Knowledge/Filtro Data de votação nos relatórios

Seguir o fluxo com atribuições de artigo
Rastreie artigos que exigem ação por meio de relatórios sobre campos de atribuição. Essa alteração se aplica somente ao Lightning
Experience.
Gerencie o fluxo de trabalho do artigo direcionando o processo de atribuição por meio da base de conhecimento da organização. Crie
visualizações de lista de atribuição que ajudam a ver atribuições de artigo com prazo se aproximando, prazo vencido ou que estão
atribuídas a alguém que está de folga.
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Nota: Somente é possível atribuir artigos de rascunho no Salesforce Classic. Campos de atribuição para artigos de rascunho
pré-existentes não aparecem em relatórios de campo de atribuição. No entanto, se forem reatribuídos após o lançamento, ficarão
disponíveis.
CONSULTE TAMBÉM:
IdeaExchange: Relatório de atribuição de artigo do Knowledge

Escolher suas categorias de dados no Lightning
O componente de seletor de categoria de dados é totalmente acessível na página inicial de registro do Lightning Knowledge. Esse
componente é compatível com todas as categorias de dados ativadas em sua organização.

Pesquisa do Knowledge: Classificação de resultados de artigo e anexo de documentos
externos a caso
Conheça a pesquisa aprimorada de artigos do Knowledge para localizar artigos e resolver casos
mais rapidamente.
NESTA SEÇÃO:
Classificar resultados de pesquisa de artigo do Knowledge
A página de resultados de pesquisa tem um menu de classificação aprimorado, que também
funciona para artigos do Knowledge. Os usuários podem pesquisar pelos campos que o
administrador incluir no layout de resultados dos artigos do Knowledge. Essa alteração se aplica
somente ao Lightning Experience.

EDIÇÕES
O Salesforce Knowledge
está disponível nas versões
Performance e Developer
Edition e na Unlimited
Edition com Service Cloud.
O Salesforce Knowledge
está disponível por um custo
extra em: Professional,
Enterprise e Unlimited
Editions.

Anexar documentos externos a casos e criar relatórios sobre eles
Usuários podem anexar documentos externos a casos em vez de apenas fazer referência a eles.
Por exemplo, um usuário pode fechar um caso com um vídeo do YouTube ou um arquivo do
SharePoint. Os clientes recebem ajudam imediata, e os associados de serviço economizam
tempo com um fluxo de trabalho mais simplificado. E, com os relatórios, os administradores podem acompanhar tudo. Essa alteração
se aplica somente ao Salesforce Classic.

Classificar resultados de pesquisa de artigo do Knowledge
A página de resultados de pesquisa tem um menu de classificação aprimorado, que também funciona para artigos do Knowledge. Os
usuários podem pesquisar pelos campos que o administrador incluir no layout de resultados dos artigos do Knowledge. Essa alteração
se aplica somente ao Lightning Experience.
Por padrão, os artigos são classificados por relevância. Para alterar o campo que é classificado, use o link de classificação acima dos
resultados. Use os links Crescente ou Decrescente para alterar a direção de classificação.
Quando os resultados são classificados por relevância, os resultados mais relevantes sempre são mostrados na parte superior.
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Anexar documentos externos a casos e criar relatórios sobre eles
Usuários podem anexar documentos externos a casos em vez de apenas fazer referência a eles. Por exemplo, um usuário pode fechar
um caso com um vídeo do YouTube ou um arquivo do SharePoint. Os clientes recebem ajudam imediata, e os associados de serviço
economizam tempo com um fluxo de trabalho mais simplificado. E, com os relatórios, os administradores podem acompanhar tudo.
Essa alteração se aplica somente ao Salesforce Classic.
Primeiro, conecte uma origem de dados externa à organização do Salesforce.
• Instruções para configurar e gerenciar a pesquisa federada estão disponíveis na Ajuda do Salesforce.
• Instruções para definir origens de dados externas estão disponíveis na Ajuda do Salesforce.
Você deve configurar o Widget Knowledge One para usar a barra lateral do Knowledge.
Para os usuários, os resultados das origens de dados externas ou de pesquisa aparecem entre os resultados de pesquisa da barra lateral
do Knowledge. Usuários poderão anexar documentos externos a casos somente se o Chatter estiver ativado. Basta um clique para
adicionar ao caso. A mesma interface de antes é exibida aos usuários, com a adição do menu suspenso Anexar ao caso ao lado do
nome do documento externo.
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Quando é anexado, o documento aparece na lista relacionada Documentos externos no caso.

Uma publicação sobre o anexo também é adicionada ao feed do caso.

Você pode executar relatórios que mostram quantos artigos possuem documentos externos anexados, para identificar se os associados
de serviço estão usando o recurso. Também pode monitorar quais origens externas estão tendo o maior impacto.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Relatar documentos externos anexados a casos (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)
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Live Agent: Bate-papo da Web para seus agentes de suporte no Lightning
Experience
Dê aos seus agentes uma experiência de bate-papo aprimorada no Console de serviço do Lightning.
A janela de bate-papo do agente tem mais destaque no console, e você pode movê-la exatamente
como seus agentes preferem. Bate-papos anteriores para registros de contato permitem que você
veja os bate-papos anteriores do cliente com a sua empresa.
NESTA SEÇÃO:
Bate-papo com clientes no Lightning Experience
Capturamos o melhor do Live Agent e demos a ele uma aparência totalmente nova no Lightning
Experience. Os agentes têm uma janela de bate-papo maior para que tenham mais espaço
para usar os recursos de bate-papo que eles conhecem e adoram.
Controlar o posicionamento e a altura da janela de bate-papo do agente
Não importa se você escolhe colocar a janela de bate-papo do agente deslocada para um lado
ou mantê-la na frente e no centro, você pode dar aos seus agentes o espaço de produtividade
dos sonhos deles. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Acessar todas as suas transcrições de bate-papo no Lightning Experience
Os agentes precisam consultar seu trabalho, não importa se eles querem encontrar informações
para um caso em que eles estão trabalhando ou lembrar um momento em que eles responderam
de maneira brilhante a uma pergunta do cliente. Eles podem acessar a página inicial do objeto
de transcrição de bate-papo no Console de serviço do Lightning selecionando Transcrições do
bate-papo ativo no menu do item.

EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce
Classic e Lightning
Experience
O Live Agent está disponível
nas: Performance Editions
e organizações Developer
Edition criadas após 14 de
junho de 2012
O Live Agent está disponível
nas: Unlimited Edition com
Service Cloud
O Live Agent está disponível
por um custo adicional nas:
Enterprise e Unlimited
Editions

Continuar a conversão com bate-papos anteriores para clientes repetidos
Às vezes é preciso conhecer a história para garantir que o cliente esteja satisfeito. Agora os agentes tem o contexto de que precisam
ao lidar com problemas recorrentes ou acompanhamentos com clientes repetidos usando bate-papos anteriores. Quando um
registro de contato é anexado à transcrição, os agentes podem consultar bate-papos anteriores. Os agentes não podem ver os
registros anexados a bate-papos anteriores, mas podem ler as transcrições completas. Essa alteração se aplica somente ao Lightning
Experience.
Ajudar os agentes a executar várias tarefas simultaneamente com visualizações de cabeçalho de bate-papo
As visualizações dão aos agentes contexto instantâneo para que eles possam entrar e sair dos seus bate-papos da melhor maneira
possível. Para ajudar os agentes a diferenciar rapidamente entre todos os bate-papos abertos, os 100 primeiros caracteres da
mensagem do cliente aparecem no cabeçalho do bate-papo. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Barra de ferramentas aprimorada para Agentes de bate-papo
Alguns dos seus recursos favoritos de bate-papo do Live Agent amadureceram na transição para o Lightning Experience. Transferência
de arquivo, transferência de bate-papo e sinalizadores gerados usam popovers com um processo levemente diferente, assim, verifique
se a sua equipe de suporte entende o que mudou. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
Lacunas de recursos para o Live Agent no Lightning Experience
As lacunas de recursos a seguir se aplicam ao Live Agent no Lightning Experience.

Bate-papo com clientes no Lightning Experience
Capturamos o melhor do Live Agent e demos a ele uma aparência totalmente nova no Lightning Experience. Os agentes têm uma janela
de bate-papo maior para que tenham mais espaço para usar os recursos de bate-papo que eles conhecem e adoram.
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Você não precisará sequer regenerar seu código de implantação se já usar o roteamento Omni-Channel para bate-papos: basta acessar
o Gerenciador de aplicativo do Lightning e editar o aplicativo de console do Lightning. Adicione o utilitário Omni-Channel e, em seguida
transcrições de bate-papo ativo aos itens selecionados. Verifique se você tem um botão de bate-papo que use o roteamento Omni-Channel,
pois não há suporte para o roteamento do Live Agent no Lightning Experience.
Ganhando destaque no console
Foram-se os dias em que o bate-papo era delegado ao canto superior do console.

Por padrão, a janela de bate-papo do agente é grande e destacada no centro da visualização do agente, complementada por um
cabeçalho de bate-papo para ajudar os agentes a diferenciar entre os bate-papos (1). Você também recebe os bate-papos anteriores,
o que permite que seus agentes vejam os bate-papos prévios com um cliente repetido (2). Os agentes também podem encontrar
seus recursos de bate-papo na caixa de texto, exatamente onde ela deveria estar (3).
Ping! Novas notificações e mensagens do sistema
As notificações ajudam os agentes a executar várias tarefas no Lightning Experience, estejam eles lidando com um ou vários
bate-papos. As solicitações de bate-papo aparecem no utilitário Omni-Channel no Console de serviço do Lightning.
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Quando o bate-papo está em andamento, as notificações aparecem no console do agente de uma maneira um pouco diferente do
que no Salesforce Classic.
Esteja um agente de bate-papo olhando para a guia de bate-papo ou não, a guia de bate-papo é destacada quando há bate-papos
não lidos.

As notificações do sistema aparecem na transcrição de bate-papo.
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Ações em progresso são exibidas claramente pelo recurso de bate-papo. Os agentes podem fechar popovers sem cancelar a ação.
Mensagens de confirmação no alto da tela permitem que os agentes saibam exatamente o que está acontecendo.

CONSULTE TAMBÉM:
Rotear trabalho para agentes no Lightning Experience (disponível ao público em geral)
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Controlar o posicionamento e a altura da janela de bate-papo do agente
Não importa se você escolhe colocar a janela de bate-papo do agente deslocada para um lado ou mantê-la na frente e no centro, você
pode dar aos seus agentes o espaço de produtividade dos sonhos deles. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Posicione e dimensione o componente do Corpo de bate-papo da maneira que quiser no console abrindo uma transcrição de bate-papo
e editando a página ativa. Ou você pode criar uma nova página de registro personalizada no Lightning App Builder. Você pode colocar
o componente do Corpo do bate-papo onde quiser na página, o que lhe permite controlar onde os agentes usam o bate-papo e quais
componentes estão próximos. A altura padrão é de 500px, mas você pode defini-la da maneira que ficar melhor na tela dos seus agentes.
Confira estes exemplos de páginas de registro personalizadas usando o objeto Transcrição de bate-papo ativo.
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Acessar todas as suas transcrições de bate-papo no Lightning Experience
Os agentes precisam consultar seu trabalho, não importa se eles querem encontrar informações para um caso em que eles estão
trabalhando ou lembrar um momento em que eles responderam de maneira brilhante a uma pergunta do cliente. Eles podem acessar
a página inicial do objeto de transcrição de bate-papo no Console de serviço do Lightning selecionando Transcrições do bate-papo
ativo no menu do item.
A página inicial do objeto Transcrições do bate-papo ativo exibe uma visualização de lista das transcrições do bate-papo. A visualização
padrão é Recém-visualizado, assim, os agentes têm acesso rápido aos seus bate-papos mais recentes.
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Você pode criar mais visualizações de lista para agentes como Em andamento ou Esperando. Lembre-se de que os agentes somente
podem ver as transcrições de bate-papo às quais eles têm acesso.

Continuar a conversão com bate-papos anteriores para clientes repetidos
Às vezes é preciso conhecer a história para garantir que o cliente esteja satisfeito. Agora os agentes tem o contexto de que precisam ao
lidar com problemas recorrentes ou acompanhamentos com clientes repetidos usando bate-papos anteriores. Quando um registro de
contato é anexado à transcrição, os agentes podem consultar bate-papos anteriores. Os agentes não podem ver os registros anexados
a bate-papos anteriores, mas podem ler as transcrições completas. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
A página inicial padrão do registro de transcrição tem os bate-papos anteriores já incluídos como um componente de guia com o corpo
do bate-papo. Você poderá colocar com facilidade o componente diretamente na página se os seus agentes quiserem mantê-lo visível
sempre.
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Ajudar os agentes a executar várias tarefas simultaneamente com visualizações de
cabeçalho de bate-papo
As visualizações dão aos agentes contexto instantâneo para que eles possam entrar e sair dos seus bate-papos da melhor maneira
possível. Para ajudar os agentes a diferenciar rapidamente entre todos os bate-papos abertos, os 100 primeiros caracteres da mensagem
do cliente aparecem no cabeçalho do bate-papo. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Quando o cliente ainda não enviou nenhuma mensagem, o cabeçalho do bate-papo não tem um assunto. Assim que o cliente diz olá,
o cabeçalho inclui a mensagem.
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Barra de ferramentas aprimorada para Agentes de bate-papo
Alguns dos seus recursos favoritos de bate-papo do Live Agent amadureceram na transição para o Lightning Experience. Transferência
de arquivo, transferência de bate-papo e sinalizadores gerados usam popovers com um processo levemente diferente, assim, verifique
se a sua equipe de suporte entende o que mudou. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
A barra de ferramentas do agente contém todos os recursos de bate-papo que seus agentes conhecem e adoram: Transferência de
arquivo, transferência de bate-papo, bloqueio de visitante e geração de sinalização.

Popovers permitem a imersão de agentes em recursos do Live Agent
No Lightning Experience, popovers incluem telas de espera quando o agente está aguardando o visitante ou um membro da equipe
responder.

Um agente pode fechar um popover sem cancelar o processo. Os agentes podem usar o botão de fechar ou clicar no ícone novamente
para ocultar o popover. Para cancelar a ação, eles podem reabrir o popover e usar o botão cancelar.
Alterações na transferência de arquivo
Ao selecionarem ou criarem um registro para anexar a uma transcrição, os agentes usam somente um ícone na barra de ferramentas.
Registros anexados no momento são exibidos, ou o agente pode usar o campo de pesquisa para localizar um registro diferente. Para
usar o campo de pesquisa, o agente seleciona um tipo de objeto para filtrar a pesquisa.
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Então o agente pode procurar um registro daquele tipo ou criar um novo.
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O arquivo carregado é exibido como um link no bate-papo. Quando o agente clica no link, o arquivo é baixado com base nas
configurações do navegador. Os arquivos são anexados aos registros da mesma maneira que no Salesforce Classic, usando Anexos
em vez do Salesforce Files. Os agentes podem localizar o arquivo na lista relacionada Arquivos no registro relacionado. Visualizações
de arquivo não estão disponíveis.
Alterações na Transferência de bate-papo
O agente receptor não pode visualizar a mensagem do primeiro agente no Omni-Channel. Os agentes podem visualizar a mensagem
somente depois de aceitarem a transferência. O agente receptor somente pode ver a transcrição com o primeiro agente, assim como
no Salesforce Classic. Porém, os balões de bate-papo do agente anterior são exibidos em uma cor diferente no Lightning Experience,
o que ajuda o agente receptor a navegar no bate-papo.
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Lacunas de recursos para o Live Agent no Lightning Experience
As lacunas de recursos a seguir se aplicam ao Live Agent no Lightning Experience.
• Você deve direcionar bate-papos com Omni-Channel para o bate-papo no Lightning Experience. Verifique se você tem o Omni-Channel
pronto para o Lightning Experience e se configurou seu botão do bate-papo para roteamento com o Omni-Channel. Considerações
para roteamento Omni-Channel para bate-papos se aplicam.
• As configurações do Live Agent, incluindo ativação do Live Agent e roteamento Omni-Channel, estão disponíveis somente no
Salesforce Classic.
• Os recursos de bate-papo não estão disponíveis no Supervisor de Omni-Channel. Os supervisores de suporte podem usar o Supervisor
de Live Agent no Salesforce Classic para recursos de monitoramento de bate-papo mesmo quando os agentes estão usando
roteamento de Omni-Channel. Crie uma habilidade para agentes que lidam com bate-papos roteados com Omni-Channel e seus
bate-papos serão exibidos no Supervisor de Live Agent juntamente com os bate-papos roteados com roteamento do Live Agent.
• Como o componente Lightning Knowledge só pode ser usado com casos, não é possível usá-lo com o Live Agent no Lightning
Experience. Para integração do Knowledge com bate-papos, use o Salesforce Classic.
• Não há suporte para métodos de console para o Live Agent com roteamento Omni-Channel nem com o Lightning Experience.
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• Não há suporte para texto rápido no Live Agent no Lightning Experience.
• A visualização de arquivo não está disponível com a transferência de arquivos no Lightning Experience. Em vez disso, os arquivos
são baixados para o computador do agente.
• Os agentes podem encontrar guias Item sem suporte ao abrir registros do Live Agent que ainda não sejam compatíveis com o
Lightning Experience. Esses registros podem ser visualizados no Salesforce Classic.
• Ao conversar com os clientes, nós recomendamos que você abra as Transcrições do bate-papo ativo como guias principais, não
subguias. Não defina as regras de navegação personalizadas para as Transcrições do bate-papo ativo se você planeja entrar em um
bate-papo.

Omni-Channel: Melhorias no Lightning Experience e no Salesforce Classic
O utilitário Omni-Channel no Console de serviço do Lightning está disponível ao público em geral. Use o Supervisor do Omni-Channel
no Lightning Experience (beta). Os aprimoramentos do Salesforce Classic incluem suporte para atribuir agentes a filas no Omni-Channel
e a filas usando Roteamento externo (beta).
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
O Omni-Channel está disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer

NESTA SEÇÃO:
Rotear trabalho para agentes no Lightning Experience (disponível ao público em geral)
Os agentes de suporte podem usar o utilitário Omni-Channel no Console de serviço do Lightning para alterar seu status de presença
e aceitar ou recusar solicitações de trabalho. Bate-papos do Live Agent e rastreamento de tempo ativo agora estão disponíveis no
Lightning Experience.
Rotear bate-papos do Live Agent com Omni-Channel no Lightning Experience
Seus agentes de bate-papo podem participar da diversão no Console de serviço do Lightning. Se você já usa o Omni-Channel para
rotear bate-papos, acesse o Gerenciador de aplicativo do Lightning e edite o aplicativo do Console de serviço do Lightning. Adicione
o utilitário Omni-Channel e, em seguida transcrições de bate-papo ativo aos itens selecionados. Você não precisa alterar seu código
de implantação, contanto que já tenha um botão de bate-papo que usa o roteamento do Omni-Channel.
Monitorar seu centro de suporte com o Supervisor Omni-Channel no Lightning Experience (beta)
O Supervisor Omni-Channel é atualizado continuamente para refletir os dados mais recentes de modo que você sempre saiba como
o centro de suporte está se saindo. Informações sobre seus agentes, filas e trabalho do Omni-Channel são transmitidas ao vivo para
o painel. Sim, foi isso mesmo que você leu: ao vivo. Você vê tempos de espera, trabalho aberto e mais em tempo real.
Fazer com que os supervisores vejam apenas o que interessa no Supervisor Omni-Channel (beta)
Os supervisores não precisam ver todos os agentes no call center nas visualizações de agente. Livre-se do ruído! Crie configurações
de supervisor que filtram as visualizações de agente para mostrar os grupos apropriados de agentes a suas equipes de supervisor.
Entre em contato com a Salesforce para ativar as configurações do supervisor. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience
quanto ao Salesforce Classic.
Usar uma implementação de roteamento externo com o Omni-Channel (Beta)
Diversas opções de roteamento, um único console. Agora você pode integrar roteamento externo com sua implementação atual
do Omni-Channel. Anteriormente, você não podia atribuir agentes a filas de ambos os tipos, mas agora os agentes podem gerenciar
o trabalho no Omni-Channel e em uma implementação externa. Entre em contato com a Salesforce para ativar o Roteamento externo
com o Omni-Channel. Essa alteração se aplica somente ao Salesforce Classic.
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Fazer mais com limites elevados para o Omni-Channel
Elevamos o máximo de itens de trabalho enfileirados, de 5.000 por hora para 15.000 por hora. Três vivas para o triplo de produtividade!
Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Usar métodos do Omni-Channel na API do console e um novo componente no Lightning Experience (beta)
Os métodos de console que você já usa no Salesforce Classic estão disponíveis para usar no Lightning Experience. Eventos de console
não estão disponíveis no Lightning Experience. Também há um novo componente do Lightning lightning:omniToolkitAPI
que oferece acesso à API para o conjunto de ferramentas do Omni-Channel.
Manter clientes em espera na frente da fila com o campo personalizado de data e hora de solicitação
Retenha a data e a hora da solicitação inicial de um item de trabalho com o campo personalizado Data e hora da solicitação no novo
objeto PendingServiceRouting. Itens de trabalho roteados novamente usam a data e a hora da solicitação inicial em vez
da data e hora do novo roteamento. Se o campo estiver vazio, o item será roteado novamente usando a data e a hora do novo
roteamento. Você pode preencher esse campo usando a API. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao
Salesforce Classic.
Excluir os status de presença de usuários para abrir espaço na organização
Use a versão 41.0 da API SOAP para excluir os status de presença de usuários de que você não precisa. Se mudar de ideia, você terá
15 dias para recuperar os status excluídos até que sejam apagados para sempre. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience
quanto ao Salesforce Classic.

Rotear trabalho para agentes no Lightning Experience (disponível ao público em
geral)
Os agentes de suporte podem usar o utilitário Omni-Channel no Console de serviço do Lightning para alterar seu status de presença e
aceitar ou recusar solicitações de trabalho. Bate-papos do Live Agent e rastreamento de tempo ativo agora estão disponíveis no Lightning
Experience.
Para usar o Omni-Channel no Lightning Experience, você deve ter o Omni-Channel ativado em sua organização. Em seguida, adicione
o utilitário Omni-Channel a um aplicativo do Console de serviço do Lightning usando o Gerenciador de aplicativos.
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As notificações visuais do Omni-Channel são diferentes no Lightning Experience. O utilitário minimizado muda de cor para informar ao
agente que há uma nova solicitação. O número de solicitações não é exibido no utilitário minimizado.
Utilitário do Omni-Channel com e sem solicitações

Mantenha as seguintes considerações em mente ao usar o Omni-Channel com o Lightning Experience.
• As configurações do Omni-Channel, incluindo a ativação do Omni-Channel, estão disponíveis somente no Salesforce Classic.
• SOS não tem suporte no Lightning Experience, portanto, chamadas de SOS não podem ser roteadas com o Omni-Channel no Console
de serviço do Lightning. Use o Salesforce Classic.
• Não há suporte a roteamento externo (beta) no Lightning Experience.
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Rotear bate-papos do Live Agent com Omni-Channel no Lightning Experience
Seus agentes de bate-papo podem participar da diversão no Console de serviço do Lightning. Se você já usa o Omni-Channel para rotear
bate-papos, acesse o Gerenciador de aplicativo do Lightning e edite o aplicativo do Console de serviço do Lightning. Adicione o utilitário
Omni-Channel e, em seguida transcrições de bate-papo ativo aos itens selecionados. Você não precisa alterar seu código de implantação,
contanto que já tenha um botão de bate-papo que usa o roteamento do Omni-Channel.

CONSULTE TAMBÉM:
Bate-papo com clientes no Lightning Experience

Monitorar seu centro de suporte com o Supervisor Omni-Channel no Lightning
Experience (beta)
O Supervisor Omni-Channel é atualizado continuamente para refletir os dados mais recentes de modo que você sempre saiba como o
centro de suporte está se saindo. Informações sobre seus agentes, filas e trabalho do Omni-Channel são transmitidas ao vivo para o
painel. Sim, foi isso mesmo que você leu: ao vivo. Você vê tempos de espera, trabalho aberto e mais em tempo real.
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Nota: Essa versão contém uma versão beta do Supervisor Omni-Channel no Lightning Experience, o que significa que é um
recurso de alta qualidade com limitações conhecidas. O Supervisor Omni-Channel no Lightning Experience não está disponível
ao público em geral, a menos que, ou até que, a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados
à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo
independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis
ao público em geral.

Para dar essa percepção a seus supervisores, adicione o Supervisor Omni-Channel ao Console de serviço do Lightning como item
selecionado e verifique se eles têm acesso a ele.
Mantenha as seguintes considerações em mente ao usar o Supervisor Omni-Channel com o Lightning Experience (beta).
• As configurações do Omni-Channel, incluindo as do Supervisor Omni-Channel, estão disponíveis somente no Salesforce Classic.
• Não há suporte para a passagem de mouse sobre a linha de tempo de agente no Lightning Experience.
• Os recursos de supervisor do Live Agent não estão disponíveis no Supervisor Omni-Channel. Os supervisores de suporte podem usar
o Supervisor de Live Agent no Salesforce Classic para recursos de monitoramento de bate-papo mesmo quando os agentes estão
usando roteamento de Omni-Channel. Crie uma habilidade para agentes que lidam com bate-papos roteados com o Omni-Channel.
Seus bate-papos serão exibidos no Supervisor de Live Agent juntamente com os bate-papos roteados com roteamento do Live
Agent.

Fazer com que os supervisores vejam apenas o que interessa no Supervisor
Omni-Channel (beta)
Os supervisores não precisam ver todos os agentes no call center nas visualizações de agente. Livre-se do ruído! Crie configurações de
supervisor que filtram as visualizações de agente para mostrar os grupos apropriados de agentes a suas equipes de supervisor. Entre em
contato com a Salesforce para ativar as configurações do supervisor. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao
Salesforce Classic.
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Nota: Essa versão contém uma versão beta das configurações do Supervisor Omni-Channel, o que significa que é um recurso de
alta qualidade com limitações conhecidas. As configurações do Supervisor Omni-Channel não estão disponíveis ao público em
geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou
declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo
independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis
ao público em geral.
Quando as configurações do Supervisor Omni-Channel são ativadas para sua organização, você pode usar a página Configuração do
Supervisor Omni-Channel (Beta) na Configuração do Salesforce Classic para configurar a filtragem de supervisor. Para adicionar supervisores
à configuração, adicione os usuários e perfis corretos. Em seguida, especifique os agentes que eles podem ver adicionando ao menos
um grupo público que contenha os agentes. Essa configuração vale apenas para a filtragem da visualização de agente. Os supervisores
ainda podem ver todas as filas e itens de trabalho na organização.

Usar uma implementação de roteamento externo com o Omni-Channel (Beta)
Diversas opções de roteamento, um único console. Agora você pode integrar roteamento externo com sua implementação atual do
Omni-Channel. Anteriormente, você não podia atribuir agentes a filas de ambos os tipos, mas agora os agentes podem gerenciar o
trabalho no Omni-Channel e em uma implementação externa. Entre em contato com a Salesforce para ativar o Roteamento externo
com o Omni-Channel. Essa alteração se aplica somente ao Salesforce Classic.
Nota: Essa versão contém uma versão beta do Roteamento externo com o Omni-Channel, ou seja, é um recurso de alta qualidade
com limitações conhecidas. O Roteamento externo não está disponível ao público geral, a menos que, ou até que, a Salesforce
anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos
garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome
suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral.
Quando o roteamento externo está ativado, use a versão mais recente (41.0) das APIs padrão do Salesforce e APIs de streaming para
conectar o Salesforce a uma implementação de roteamento externo na sua configuração de roteamento. Em seguida, crie filas que usam
o roteamento do Omni-Channel ou sua implementação de roteamento externo, adicione alguns agentes e deixe o trabalho rolar!

Fazer mais com limites elevados para o Omni-Channel
Elevamos o máximo de itens de trabalho enfileirados, de 5.000 por hora para 15.000 por hora. Três vivas para o triplo de produtividade!
Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Usar métodos do Omni-Channel na API do console e um novo componente no
Lightning Experience (beta)
Os métodos de console que você já usa no Salesforce Classic estão disponíveis para usar no Lightning Experience. Eventos de console
não estão disponíveis no Lightning Experience. Também há um novo componente do Lightning lightning:omniToolkitAPI
que oferece acesso à API para o conjunto de ferramentas do Omni-Channel.
Nota: Esta versão contém uma versão beta dos métodos Omni-Channel para a API JavaScript do Console do Lightning, o que
significa que é um recurso de alta qualidade com limitações conhecidas. Os métodos não estão disponíveis ao público em geral,
a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em
declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo

209

Notas da versão Salesforce Winter '18

Snap-ins para Web: Bater-papo com clientes no Lightning
Experience, suporte aprimorado antes e depois do
bate-papo

independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis
ao público em geral.
CONSULTE TAMBÉM:
Personalizar aplicativos de console com a API JavaScript do console do Lightning (disponível ao público em geral)

Manter clientes em espera na frente da fila com o campo personalizado de data e
hora de solicitação
Retenha a data e a hora da solicitação inicial de um item de trabalho com o campo personalizado Data e hora da solicitação no novo
objeto PendingServiceRouting. Itens de trabalho roteados novamente usam a data e a hora da solicitação inicial em vez da
data e hora do novo roteamento. Se o campo estiver vazio, o item será roteado novamente usando a data e a hora do novo roteamento.
Você pode preencher esse campo usando a API. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
CONSULTE TAMBÉM:
Novos objetos

Excluir os status de presença de usuários para abrir espaço na organização
Use a versão 41.0 da API SOAP para excluir os status de presença de usuários de que você não precisa. Se mudar de ideia, você terá 15
dias para recuperar os status excluídos até que sejam apagados para sempre. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience
quanto ao Salesforce Classic.
CONSULTE TAMBÉM:
Objetos alterados

Snap-ins para Web: Bater-papo com clientes no Lightning Experience,
suporte aprimorado antes e depois do bate-papo
Os agentes que batem papo com clientes usando Bate-papo do Snap-Ins podem usar o Live Agent
no Console de serviço do Lightning. Registros criados com as informações que os clientes fornecem
em um formulário anterior ao bate-papo são anexados à transcrição. Os detalhes do cliente são
repassados ao formulário após o bate-papo, assim como no Live Agent.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

NESTA SEÇÃO:
Bater papo com clientes no Lightning Experience usando o Bate-papo do Snap-ins
Agentes de bate-papo podem receber bate-papos do Bate-papo do Snap-ins no Console do Lightning Service. Verifique se você
tem o Omni-Channel configurado no Lightning Experience e que o botão do bate-papo do Live Agent usa Omni-Channel para
roteamento. Existem recursos ausentes e comportamentos diferentes no Live Agent no Lightning Experience.
Expulsar os spammers com o Bloqueio de visitante
Se os agentes do Bate-papo do Snap-ins encontrarem um visitante enviando spam ou violando de alguma forma os termos de
serviço, eles poderão bloquear o endereço IP, assim como no Live Agent. Ative o bloqueio de visitantes na configuração do Live
Agent. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
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Registros de formulário pré-bate-papo são automaticamente anexados à transcrição
Quando registros são criados no formulário pré-bate-papo no snap-in, são automaticamente anexados à transcrição. Anteriormente,
os agentes precisavam anexar manualmente os registros criados à transcrição do bate-papo. Essa alteração se aplica tanto ao
Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Passar informações do cliente após o bate-papo
Passe detalhes do cliente, como a região e os registros anexados, à experiência após o bate-papo, assim como no Live Agent. Você
pode passar qualquer parâmetro compatível com o Live Agent na API pós-bate-papo. Crie um URL pós-bate-papo no botão de
bate-papo do Live Agent associado ao snap-in para passar informações após o bate-papo.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning
Experience quanto ao Salesforce Classic.

Bater papo com clientes no Lightning Experience usando o Bate-papo do Snap-ins
Agentes de bate-papo podem receber bate-papos do Bate-papo do Snap-ins no Console do Lightning Service. Verifique se você tem o
Omni-Channel configurado no Lightning Experience e que o botão do bate-papo do Live Agent usa Omni-Channel para roteamento.
Existem recursos ausentes e comportamentos diferentes no Live Agent no Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:
Bate-papo com clientes no Lightning Experience

Expulsar os spammers com o Bloqueio de visitante
Se os agentes do Bate-papo do Snap-ins encontrarem um visitante enviando spam ou violando de alguma forma os termos de serviço,
eles poderão bloquear o endereço IP, assim como no Live Agent. Ative o bloqueio de visitantes na configuração do Live Agent. Essa
alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
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Registros de formulário pré-bate-papo são automaticamente anexados à transcrição
Quando registros são criados no formulário pré-bate-papo no snap-in, são automaticamente anexados à transcrição. Anteriormente, os
agentes precisavam anexar manualmente os registros criados à transcrição do bate-papo. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning
Experience quanto ao Salesforce Classic.

Passar informações do cliente após o bate-papo
Passe detalhes do cliente, como a região e os registros anexados, à experiência após o bate-papo, assim como no Live Agent. Você pode
passar qualquer parâmetro compatível com o Live Agent na API pós-bate-papo. Crie um URL pós-bate-papo no botão de bate-papo do
Live Agent associado ao snap-in para passar informações após o bate-papo.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto
ao Salesforce Classic.
Oferecemos suporte a todos os parâmetros disponíveis para o Live Agent. Para mais informações, consulte Amostra de código após o
bate-papo no Guia do desenvolvedor do Live Agent.

Gerenciamento de direitos: Contratos de serviço e marcos de caso no
Lightning Experience
Contratos de serviço e marcos de caso agora estão disponíveis no Lightning Experience, facilitando
a execução das atividades de gerenciamento de direitos na nova interface de usuário.

EDIÇÕES
Disponível em: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, e Developer
Editions com Service Cloud
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NESTA SEÇÃO:
Gerenciar contratos de serviço no Lightning Experience (disponível ao público em geral)
Gerencie seus contratos de serviço e itens de linha de contrato como um profissional no Lightning Experience. Os contratos de
serviço no Lightning Experience vêm com todos os recursos familiares do Salesforce Classic.
Rastrear marcos de caso no Lightning Experience
A espera pelo rastreador de marcos de caso no Lightning Experience terminou! Permita que seus agentes visualizem e acessem os
detalhes de marcos ativos, concluídos e violados na página de registro de caso. Anteriormente, marcos de caso estavam disponíveis
somente no Salesforce Classic. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.

Gerenciar contratos de serviço no Lightning Experience (disponível ao público em
geral)
Gerencie seus contratos de serviço e itens de linha de contrato como um profissional no Lightning Experience. Os contratos de serviço
no Lightning Experience vêm com todos os recursos familiares do Salesforce Classic.
Veja como adicionar itens de linha a um contrato de serviço no Lightning Experience.
1. Na tela inicial do registro de contrato de serviço, clique em Novos itens de linha na lista relacionada Itens de linha do contrato.
2. Selecione um catálogo de preços se for solicitado.
3. Selecione produtos para adicionar ao contrato de serviço clicando no ícone de mais ao lado do nome do produto. Um item de linha
será criado para cada produto.

4. Clique em Avançar.
5. Para cada produto, insira uma quantidade. Adicione um desconto ou atualize o preço de venda, se necessário.
6. Clique em Salvar.
Para editar um item de linha em um contrato de serviço, clique em Editar no menu suspenso da ação de um item de linha na lista
relacionada Itens de linha de contrato.
Você pode personalizar os campos que aparecem na janela de criação em massa. Em Configuração, atualize o layout da página de
pesquisa para entradas do catálogo de preços e o layout da página de múltiplas linhas para itens de linha de contrato.
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Lembre-se do seguinte ao usar contratos de serviço e itens de linha de contrato no Lightning Experience.
• O campo Ícone de status não está disponível.
• Quando você adiciona múltiplos itens de linha de contrato a um contrato de serviço, os campos de lista de opções nos itens de linha
do contrato mostram todos os valores em sua organização, não apenas os valores correspondentes ao tipo de registro do item de
linha. No entanto, a seleção de um valor correspondente a um tipo de registro diferente resulta em um erro. Esse problema não
ocorre quando você está editando um único item de linha.
Contratos de serviço e itens de linha de contrato também estão disponíveis na Web móvel Salesforce e no Salesforce para Android e
iOS. Você pode editar e excluir itens de linha de contrato no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce,
mas você não pode criá-los.

Rastrear marcos de caso no Lightning Experience
A espera pelo rastreador de marcos de caso no Lightning Experience terminou! Permita que seus agentes visualizem e acessem os
detalhes de marcos ativos, concluídos e violados na página de registro de caso. Anteriormente, marcos de caso estavam disponíveis
somente no Salesforce Classic. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.
Depois de configurar seus direitos, processo de direitos e marcos, use o Lightning App Builder para adicionar o componente Marcos à
página de registro de caso. O componente Marcos é compatível somente com casos. Não é possível adicionar o componente a qualquer
outra página de objeto.

No Lightning Experience, você pode permitir que os agentes pausem ou parem um caso atualizando o campo Parado. Para adicionar
o campo Parado, edite o layout de página de caso. Em seguida, forneça aos seus agentes acesso ao campo por meio de Acessibilidade
do campo em Configuração.
Se você tiver ativado itens de feed de marco na sua organização, os agentes também poderão ver as atualizações de marco de caso no
feed do caso.
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No feed do caso ou no componente, um agente pode clicar no nome de um marco para abrir uma página de registro detalhada.
Oferecemos aos agentes duas maneiras de atualizar essa página: edição inline e um botão Editar.

Para personalizar o objeto Marcos de caso – por exemplo, alterando layouts de página e regras de validação – use Configuração no
Salesforce Classic.
No Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce, os agentes podem visualizar atualizações de marcos
no feed de caso e abrir a página de registro de marcos do caso. Você pode personalizar o layout compacto da página de registro de
marco de caso em Configuração no Salesforce Classic.
Tenha os seguintes aspectos em mente ao trabalhar com marcos de caso no Lightning Experience.
• Os campos Nome do marco e Processo de direitos não são exibidos no Lightning Experience. No Salesforce Classic, estes campos
aparecem por padrão na página de registro de marco de caso.
• Não há suporte à lista relacionada de marcos de caso no Lightning Experience.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Configurar direitos e contratos de serviço (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Macros: Como criar agentes de suporte eficientes e clientes satisfeitos
As macros do Lightning Experience podem revolucionar a maneira como seus agentes de suporte trabalham! Os agentes podem enviar
um email ao cliente e atualizar um status do caso com um único clique. As macros oferecem o poder de automatizar tarefas repetitivas
comuns e resolver problemas de modo eficiente para que seus agentes possam passar mais tempo fazendo o que sabem fazer melhor:
focar o sucesso do cliente. Adicione o utilitário Macro ao aplicativo de console do Lightning, como os aplicativos Console de serviço e
Sales Console, e ofereça aos usuários do console ferramentas para resolver rapidamente problemas. Essa alteração se aplica somente
ao Lightning Experience.
Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Nota: O Lightning Experience oferece suporte a macros em casos, contatos, leads e objetos personalizados. No Lightning
Experience, ainda não é possível usar texto rápido em macros nem inserir modelos de email.
NESTA SEÇÃO:
Criar macros e economizar tempo no Lightning Experience
Edite e adicione instruções a macros de modo fácil e rápido usando a nova interface de apontar e clicar do Macro Builder.
Não há lugar como a Página inicial do registro de macros
A Página inicial do registro é o lugar centralizado para visualizar e gerenciar macros no Lightning.
Executar suas macros na barra de utilitários
Crie macros incríveis no contexto do seu trabalho adicionando o utilitário de macro à sua barra de utilitários do Console de serviço.

Criar macros e economizar tempo no Lightning Experience
Edite e adicione instruções a macros de modo fácil e rápido usando a nova interface de apontar e clicar do Macro Builder.
As macros aperfeiçoam a produtividade do agente aumentando a eficiência e a consistência na comunicação com os clientes. Com o
Lightning Macro Builder, os usuários podem editar e adicionar instruções a macros existentes usando uma experiência visual similar à
do Lightning App Builder. A interface simples de apontar e clicar do criador permite que os autores de macros capturem as ações rápidas
e campos que eles desejam incluir nas instruções da macro.
No lado direito do criador, a guia de instruções da macro mostra as instruções para a macro. As instruções são compostas por ações
rápidas e seus campos correspondentes, que você pode selecionar na página à esquerda.
Nota: Use atalhos de teclado para focar diferentes áreas do Macro Builder. Alt+1 foca a barra de ferramentas. Alt+2 foca as ações
rápidas. Alt+3 foca as instruções de macro.
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Não há lugar como a Página inicial do registro de macros
A Página inicial do registro é o lugar centralizado para visualizar e gerenciar macros no Lightning.
Com funcionalidades similares às de outras páginas iniciais de registro no Lightning Experience, a página inicial de registro de macros
é onde os usuários visualizam, editam e clonam macros. Você também pode alterar o nome e a descrição da macro.

Executar suas macros na barra de utilitários
Crie macros incríveis no contexto do seu trabalho adicionando o utilitário de macro à sua barra de utilitários do Console de serviço.
Acesse, crie e execute facilmente macros no Lightning com a barra de utilitários. Os agentes clicam no botão + ou criar para gerar uma
nova Macro para o objeto selecionado. Clique duas vezes no nome da macro para executar qualquer macro. O design tabulado no
componente aumenta a produtividade. Macros comumente usadas podem ser acessadas pela guia "Recente" e a lista exaustiva de todos
as macros pode ser encontrada na guia "Todos". Clicar no balão de informações ao lado de uma macro mostra os detalhes em uma dica
de ferramentas.
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Nota: Macros criadas no Salesforce Classic podem ter suporte no Lightning. Marque o campo "Tem suporte para o Lightning".

CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Adicionar uma barra de utilitários a aplicativos do Lightning (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Ativos: Obter uma visão panorâmica das hierarquias de ativos
Visualize rapidamente as hierarquias de ativos com uma prática ferramenta nova no Lightning
Experience. A exibição de grade em árvore de hierarquias de ativos ajuda os trabalhadores de serviço
de campo a identificar peças, avaliar listas de materiais e entender como os ativos estão relacionados
entre si.
Para permitir que os usuários visualizem uma grade em árvore expandida de uma hierarquia de
ativos no Lightning Experience, atualize seus layouts da página de ativos. No editor de layout de
página, selecione Ações do Salesforce1 e Lightning e, em seguida, arraste a ação Exibir
hierarquia de ativos para o layout. A ação também está disponível em ativos no console.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

Para visualizar uma grade em árvore, clique em Exibir hierarquia de ativos no menu suspenso de ações da página de detalhes de um
ativo.
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Clique no acento circunflexo (1) para recolher ou expandir um nó. Você pode descer até 20 níveis em uma hierarquia. O ativo cuja
hierarquia você está visualizado é exibido com uma marcação ATUAL (2).

Nota: Não é possível personalizar os campos que são exibidos na hierarquia.
A ação Visualizar hierarquia de ativos está disponível somente para hierarquias com 500 ativos ou menos. Se a hierarquia tiver mais de
500 ativos, você ainda poderá referenciar a lista relacionada Ativos filho e os campos Ativo pai, Ativo raiz e Nível do
ativo de cada ativo.
Veja o que acontece quando você não tem acesso a determinados elementos de uma hierarquia de ativos.
• Se suas configurações de segurança em nível de campo proibirem o acesso a um determinado campo na exibição de hierarquia de
ativos, você verá o nome do campo no título da coluna, mas a coluna estará em branco.
• Se as configurações de compartilhamento impedirem a visualização de um ativo que está em um nível inferior na hierarquia do
ativo atual, o ativo bloqueado não aparecerá na sua exibição da hierarquia.
• Se as configurações de compartilhamento impedirem a visualização de um ativo que está em um nível superior na hierarquia do
ativo atual, um erro aparecerá e a hierarquia de ativos não será exibida. As configurações de compartilhamento de um registro
também são aplicadas aos registros filho.
Não é possível pesquisar ou editar na exibição de hierarquia de ativos. Ela não está disponível no Salesforce Classic, em comunidades,
na Web móvel do Salesforce, no Salesforce para Android e iOS e no aplicativo móvel Field Service Lightning.
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CTI: Novo método de inicialização e componente de click-to-dial.
Agora você pode usar o método notifyInitializationComplete() no Lightning
Experience. Também estamos lançando um componente do Lightning de click-to-dial. Essas
alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
NESTA SEÇÃO:

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

Criar números de telefone de click-to-dial com o componente lightning:clickToDial
Desenvolvedores e parceiros podem usar o componente do Lightning
lightning:clickToDial em páginas e aplicativos do Lightning para fazer chamadas por meio de CTI aberta, Salesforce
Voice e outros provedores de CTI. Quando números de telefone aparecem na página, os agentes podem simplesmente clicar para
discar o número. Esse componente é semelhante ao componente support:clickToDial usado em páginas do Visualforce.
Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Método de CTI aberta notifyInitializationComplete disponível no Lightning Experience
O método de CTI aberta notifyInitializationComplete() estava anteriormente disponível somente no Salesforce
Classic. Lembre-se que isso funciona um pouco diferente no Salesforce Classic.

Criar números de telefone de click-to-dial com o componente
lightning:clickToDial
Desenvolvedores e parceiros podem usar o componente do Lightning lightning:clickToDial em páginas e aplicativos do
Lightning para fazer chamadas por meio de CTI aberta, Salesforce Voice e outros provedores de CTI. Quando números de telefone
aparecem na página, os agentes podem simplesmente clicar para discar o número. Esse componente é semelhante ao componente
support:clickToDial usado em páginas do Visualforce. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Considere os aspectos a seguir ao trabalhar com o componente.
• O componente lightning:clickToDial respeita comandos existentes de click-to-dial para CTI aberta, como
enableClickToDial, disableClickToDial e onClickToDial.
• Você pode adicionar esse componente a qualquer página do Lightning em qualquer aplicativo do Lightning Experience.
• O componente não é compatível com iFrames, portanto, não é possível usá-lo em utilitários, como um utilitário de telefone, ou
aplicativos Lightning Out que sejam hospedados em iFrames.
Veja o componente lightning:clickToDial em ação.

CONSULTE TAMBÉM:
Componentes do Lightning novos e alterados
Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning

Método de CTI aberta notifyInitializationComplete disponível no Lightning
Experience
O método de CTI aberta notifyInitializationComplete() estava anteriormente disponível somente no Salesforce Classic.
Lembre-se que isso funciona um pouco diferente no Salesforce Classic.
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Para obter mais informações, consulte API da CTI aberta.

Atendimento ao cliente social: Novo complemento Service Pro e
configuração de regras de negócios sociais
Adicione mais contas sociais à organização com o complemento Service Pro. Use a página Regras
de negócios sociais para começar a usar o Atendimento ao cliente social rapidamente. Os agentes
de suporte agora podem anexar imagens em publicações sociais.
NESTA SEÇÃO:
Ficar mais social com o complemento Atendimento ao cliente social pro
Adicione até 10 contas sociais à sua organização para rastrear, monitorar e responder aos canais
de mídia social favoritos dos clientes. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience
quanto ao Salesforce Classic.

EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce
Classic e Lightning
Experience
O Atendimento ao cliente
social está disponível em
Professional. Enterprise,
Performance e Unlimited
editions ativadas para API.

Configurar o serviço social mais rapidamente com regras de negócios sociais
Agora existe uma experiência de configuração simplificada para o Atendimento ao cliente
social. Use a página de configuração Regras de negócios sociais para que sua equipe se torne mais social em canais como Twitter,
Facebook e Instagram. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Ajudar seus clientes anexando imagens a publicações sociais
Publique imagens para seus clientes no Twitter ou no Facebook. Adicione mais contexto ou fotos bonitas às conversas de mídia.
Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Visualizar imagens anexas no feed de caso
Visualize múltiplos anexos de uma publicação social em um feed de caso. Veja mais informações sobre o anexo sem sair dos casos.
Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Ajudar seus clientes de forma privada ocultando comentários e respostas do Facebook
Agentes de suporte podem facilmente ocultar comentários ou respostas do público enquanto ajudam os clientes. Essa alteração se
aplica somente ao Lightning Experience.
Adicionar mais campos a Personalidade social para aprender mais sobre os clientes
Veja mais informações sobre os clientes em casos, para obter melhores percepções e solucionar problemas mais rapidamente. Essa
alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Social Studio substitui Radian6 em botões e texto
Estamos usando o Social Studio em vez do Radian6 na interface do usuário. Por exemplo, ao ativar o Atendimento ao cliente social,
o botão que se chamava Credenciais de Radian6 agora se chama Credenciais do Social Studio. Essa alteração se aplica tanto
ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Ficar mais social com o complemento Atendimento ao cliente social pro
Adicione até 10 contas sociais à sua organização para rastrear, monitorar e responder aos canais de mídia social favoritos dos clientes.
Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Anteriormente, você podia adicionar até duas contas sociais do Twitter e do Facebook com o pacote de início, mas, com o complemento
Atendimento ao cliente social pro, você pode conceder aos agentes de suporte acesso a mais contas sociais e impulsionar sua presença
no Instagram, no Weibo (piloto) e no Google+ (piloto).
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O Atendimento ao cliente social pro está disponível, por um custo extra, em todas as edições em que o Atendimento ao cliente social
está disponível. Algumas restrições são aplicáveis. Para obter informações detalhadas sobre preços, entre em contato com seu executivo
de conta na Salesforce.
O Atendimento ao cliente social pro está disponível a partir de outubro de 2017.

Configurar o serviço social mais rapidamente com regras de negócios sociais
Agora existe uma experiência de configuração simplificada para o Atendimento ao cliente social. Use a página de configuração Regras
de negócios sociais para que sua equipe se torne mais social em canais como Twitter, Facebook e Instagram. Essa alteração se aplica
somente ao Lightning Experience.
As regras de negócios sociais automatizam o processamento de publicações recebidas vindas de canais sociais no Salesforce. Em vez
de criar código com Apex, agora você pode clicar em Regras de negócios sociais em configuração para começar a usar.

Após a ativação do Atendimento ao cliente social, é possível escolher a formatação de conteúdo social recebido em Assunto de casos
sem atualizar a classe do Apex padrão. Você também pode personalizar o formato usando ferramentas de apontar e clicar.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Formatar conteúdo de caso em publicações sociais (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Ajudar seus clientes anexando imagens a publicações sociais
Publique imagens para seus clientes no Twitter ou no Facebook. Adicione mais contexto ou fotos bonitas às conversas de mídia. Essa
alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Na guia Social de casos criados usando o Serviço de atendimento ao cliente social, clique no ícone Anexo para carregar imagens no
navegador ou no Salesforce. Digite uma mensagem e clique em Tweet ou em Publicar no Facebook.

É possível carregar arquivos de até 5 MB. Arquivos em locais externos, como o Google Drive ou o Facebook Messenger, não estão
disponíveis para publicar como anexos. Anexos de imagem aparecem como visualizações em publicações sociais em vez de nomes de
arquivo ou extensões. Você pode anexar arquivos às publicações sociais do Salesforce para Android, do Salesforce para iOS ou da Web
móvel do Salesforce.
Importante: Para evitar que agentes publiquem acidentalmente anexos de clientes, os agentes não podem ser Executar o Apex
como usuário nas configurações de recebimento da configuração de Atendimento ao cliente social. Isso impede que agentes
vejam ou selecionem anexos de clientes na caixa Selecionar arquivo. Consulte Ativar o Atendimento ao cliente social.
CONSULTE TAMBÉM:
IdeaExchange: Enviar mensagens em publicações sociais de saída

Visualizar imagens anexas no feed de caso
Visualize múltiplos anexos de uma publicação social em um feed de caso. Veja mais informações sobre o anexo sem sair dos casos. Essa
alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Os anexos aparecem na forma de miniaturas, nas quais você pode clicar para expandir os anexos até uma visualização de tela cheia.
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Imagens anexadas a publicações sociais criadas durante a versão Summer '17 são exibidas em listas relacionadas de caso, não na
visualização de miniatura ou de tela cheia.
Nota: Se você usa Apex personalizado para criar registros usando publicações sociais, talvez seja preciso atualizar o Apex code
para utilizar anexos em registros recebidos. Uma amostra do código é fornecida no artigo do Knowledge: Vários anexos não são
exibidos no feed de caso do Atendimento ao cliente social.

Ajudar seus clientes de forma privada ocultando comentários e respostas do Facebook
Agentes de suporte podem facilmente ocultar comentários ou respostas do público enquanto ajudam os clientes. Essa alteração se
aplica somente ao Lightning Experience.
Nos feeds de casos criados usando o Atendimento ao cliente social, clique em Ocultar.
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Enquanto o comentário ou resposta estiver oculto você ainda poderá responder à publicação social. Clique em Mostrar para tornar o
campo público novamente.

Adicionar mais campos a Personalidade social para aprender mais sobre os clientes
Veja mais informações sobre os clientes em casos, para obter melhores percepções e solucionar problemas mais rapidamente. Essa
alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Para rotear mais informações de clientes de redes sociais, como Twitter ou Facebook, para casos, adicione mais três campos aos layouts
de página de Personalidade social:
• Verificado
• Pontuação de influenciador
• Rótulos do autor
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Gerenciar personalidades sociais (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
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Social Studio substitui Radian6 em botões e texto
Estamos usando o Social Studio em vez do Radian6 na interface do usuário. Por exemplo, ao ativar o Atendimento ao cliente social, o
botão que se chamava Credenciais de Radian6 agora se chama Credenciais do Social Studio. Essa alteração se aplica tanto ao
Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
O Social Studio é uma plataforma que inclui as melhores soluções de mídia social e marketing advindas das aquisições de Radian6,
Buddy Media e ExactTarget por parte da Salesforce.

Outras alterações no Service Cloud
Conheça outras alterações que fizemos no Service Cloud.
NESTA SEÇÃO:
Descontinuação do Chatter Answers na versão Spring '18
Comece a planejar a festa de encerramento do Chatter Answers! Depois de anos de bons serviços ajudando os usuários a encontrar
respostas para suas perguntas urgentes, o Chatter Answers será descontinuado na versão Spring '18. A Salesforce deixará de oferecer
suporte ao Chatter Answers e os usuários do Chatter Answers não poderão mais publicar, responder, comentar ou exibir os dados
existentes do Chatter Answers. O Chatter Answers está passando o bastão para o Chatter Questions, um aplicativo novo e ansioso
para assumir as funções do autoatendimento.
Configurar usuários em licenças do Service Cloud para o Lightning Sync
O Lightning Sync está disponível para as licenças de usuário Service Cloud e Force.com. Dependendo dos objetos disponíveis na
licença, os representantes podem sincronizar contatos, eventos ou ambos entre aplicativos da Microsoft® ou Google e o Salesforce.
Essa mudança se aplica para Lightning Experience, Salesforce Classic, Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do
Salesforce.

Descontinuação do Chatter Answers na versão Spring '18
Comece a planejar a festa de encerramento do Chatter Answers! Depois de anos de bons serviços ajudando os usuários a encontrar
respostas para suas perguntas urgentes, o Chatter Answers será descontinuado na versão Spring '18. A Salesforce deixará de oferecer
suporte ao Chatter Answers e os usuários do Chatter Answers não poderão mais publicar, responder, comentar ou exibir os dados
existentes do Chatter Answers. O Chatter Answers está passando o bastão para o Chatter Questions, um aplicativo novo e ansioso para
assumir as funções do autoatendimento.
Para obter mais informações, consulte O Chatter Answers será descontinuado na versão Spring '18.

Configurar usuários em licenças do Service Cloud para o Lightning Sync
O Lightning Sync está disponível para as licenças de usuário Service Cloud e Force.com. Dependendo dos objetos disponíveis na licença,
os representantes podem sincronizar contatos, eventos ou ambos entre aplicativos da Microsoft® ou Google e o Salesforce. Essa mudança
se aplica para Lightning Experience, Salesforce Classic, Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do Salesforce.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Lightning Sync (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
Ajuda do Salesforce: Suporte de licença de usuário do Lightning Sync (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)
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Analítica: Relatórios e painéis e o Einstein Analytics
Criar relatórios ficou divertido (ou mais divertido, dependendo do seu ponto de vista) com a introdução do Report Builder do Lightning
nesta versão. E o Einstein Analytics (antigo Wave) adiciona recursos inteligentes, incluindo criação simplificada e mais intuitiva de
aplicativos, sugestões de gráfico e o aperfeiçoador de história do Einstein Discovery.
NESTA SEÇÃO:
Relatórios e painéis: Report Builder do Lightning (beta), Compartilhamento avançado de pasta, Tabelas de painel do Lightning (beta)
Prepare-se para ficar chocado, pois estamos lançando a próxima geração dos relatórios do Salesforce: Report Builder (beta) do
Lightning! E vem muito mais por aí. Compartilhamento avançado de pasta, abrir relatórios no Quip, tabelas de painel do Lightning
(beta), painéis integrados e diversos aprimoramentos de gráfico estão estreando. Este é o melhor momento para analisar seus
negócios no Lightning Experience.
Einstein Analytics: exploração inteligente, filtros globais, assistente de carregamento
O Einstein Analytics se destina a facilitar a experiência de usuários de negócios, administradores e desenvolvedores com o Analytics,
e esta versão vem repleta de recursos para ajudar você a realizar isso. Compreenda rapidamente seus dados e encontre a melhor
visualização usando a interface mais intuitiva e inteligente da janela do explorador. Turbine o desempenho do painel otimizando
consultas com filtros globais. Use o assistente de carregamento para visualizar e alterar os atributos dos campos e as propriedades
dos arquivos antes de carregar os dados.

Relatórios e painéis: Report Builder do Lightning (beta), Compartilhamento
avançado de pasta, Tabelas de painel do Lightning (beta)
Prepare-se para ficar chocado, pois estamos lançando a próxima geração dos relatórios do Salesforce:
Report Builder (beta) do Lightning! E vem muito mais por aí. Compartilhamento avançado de pasta,
abrir relatórios no Quip, tabelas de painel do Lightning (beta), painéis integrados e diversos
aprimoramentos de gráfico estão estreando. Este é o melhor momento para analisar seus negócios
no Lightning Experience.
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Relatórios e painéis: Report Builder do Lightning (beta),
Compartilhamento avançado de pasta, Tabelas de painel
do Lightning (beta)

NESTA SEÇÃO:
Criar os relatórios de amanhã hoje com o Report Builder do Lightning (beta)
O futuro é agora: Ative o Report Builder do Lightning e ofereça aos seus usuários uma ferramenta poderosa e intuitiva para analisar
dados do Salesforce. Agrupe, filtre e resuma registros para responder a perguntas comerciais como "Quanta receita geramos no
sudeste no último trimestre?", "Qual origem de lead está gerando as oportunidades mais fechadas?" e "Qual é a duração média de
todos os casos abertos?" Esse é um novo recurso no Lightning Experience.
Abrir relatórios no Quip
Aproveite ao máximo os documentos do Quip trabalhando com dados de relatório conectados em uma planilha do Quip. Além
disso, trabalhe com recursos de produtividade do Quip: Faça a @menção aos colegas para discutir dados por meio de tópicos de
discussão em tempo real. Aproveite centenas de funções de planilha. E adicione planilhas a outros documentos do Quip para
adicionar dados a seu contexto, ou contexto a seus dados. Esse é um novo recurso no Lightning Experience.
Adicionar tabelas com até 10 colunas a painéis (beta)
A tabela do Lightning, um novo componente de tabela de painel, mostra até 200 registros e 10 colunas originárias dos campos
disponíveis em um tipo de relatório de origem. (Assim não é necessário adicionar os campos ao relatório de origem como colunas!)
Adicione uma tabela do Lightning para complementar visões gerais baseadas em gráfico e métrica com detalhes registro a registro.
Esse é um novo recurso no Lightning Experience.
Integrar painéis na guia Início e em aplicativos do Lightning.
Integre painéis para revelar percepções onde as pessoas trabalham. Por exemplo, adicione o painel Pipeline de vendas à guia Início
para dar à equipe de vendas as informações necessárias ao efetuar login no Salesforce. Painéis integrados são totalmente funcionais
e interativos. Atualize-os, aplique filtros e clique em segmentos de gráfico para analisar relatórios filtrados. Esse é um novo recurso
no Lightning Experience.
Visualizar relatórios filtrados clicando em segmentos de gráfico em painéis
Quer saber mais sobre os dados exibidos em gráficos de painel? Clique em um segmento de gráfico, rótulo de eixo ou legenda para
visualizar uma versão filtrada do relatório de origem. O segmento de gráfico em que você clicou, mais eventuais filtros de painéis
aplicados, aparece como filtros vinculados quando o relatório é aberto. Por exemplo, clique no segmento Prospecção de um funil
de pipeline de oportunidade para abrir e filtrar o relatório de origem por Estágio igual a prospecção. Esse é um novo recurso no
Lightning Experience.
Obter todo o poder do compartilhamento avançado de pasta no Lightning Experience
O Lightning Experience agora tem tudo de que você precisa para organizar e compartilhar seus relatórios e painéis. Agora é simples
criar, compartilhar, renomear e excluir pastas. Não é mais preciso alternar para o Salesforce Classic! Esse é um novo recurso no
Lightning Experience.
Aprimoramentos de gráficos para relatórios e painéis no Lightning Experience
A visualização de dados de negócios ajuda a entendê-los, portanto, melhoramos os gráficos para você vê-los melhor. Essas alterações
se aplicam somente ao Lightning Experience.
Outros aprimoramentos em relatórios e painéis no Lightning Experience
Além desses importantes recursos nessa versão, fizemos algumas melhorias pequenas, ainda que notáveis, nos relatórios e painéis.
Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

Criar os relatórios de amanhã hoje com o Report Builder do Lightning (beta)
O futuro é agora: Ative o Report Builder do Lightning e ofereça aos seus usuários uma ferramenta poderosa e intuitiva para analisar dados
do Salesforce. Agrupe, filtre e resuma registros para responder a perguntas comerciais como "Quanta receita geramos no sudeste no
último trimestre?", "Qual origem de lead está gerando as oportunidades mais fechadas?" e "Qual é a duração média de todos os casos
abertos?" Esse é um novo recurso no Lightning Experience.
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Ative o Report Builder do Lightning em Configuração. Na caixa Busca rápida, insira Configurações de relatórios e
painéis e clique em Configurações de relatórios e painéis. Selecione Ativar Report Builder do Lightning (beta) e clique em
Salvar. Por fim, atribua a pessoas a permissão de usuário Criador de relatório (Lightning Experience).
Nota: O Report Builder do Lightning está disponível somente em organizações com compartilhamento avançado de pasta. Caso
sua organização tenha sido criada após a versão Summer ’13 do Salesforce, você já dispõe do compartilhamento avançado de
pasta. Se sua organização não já está usando o compartilhamento avançado de pasta, consulte Ativar compartilhamento avançado
para relatórios e painéis na Ajuda do Salesforce.
O Report Builder do Lightning está disponível somente no Lightning Experience. Seus usuários podem iniciar o Report Builder do
Lightning clicando em Novo relatório na guia Relatórios, ou editando um relatório. Com as devidas permissões, os usuários podem
editar relatórios com os dois criadores de relatórios. Para acessar o criador de relatório do Salesforce Classic no Lightning Experience,
clique em Novo relatório (Lightning Experience) ou Editar(Salesforce Classic). Você pode editar todos os relatórios nos dois
criadores e visualizá-los no Lightning Experience e no Salesforce Classic.
Diferenças entre os criadores de relatório do Lightning e Classic
Observe estas diferenças entre os criadores de relatório do Lightning e Classic.
Recurso

Diferença

Formatos de relatório

No criador de relatório do Salesforce Classic, é necessário escolher
um formato de relatório antes de agrupar dados.
No Report Builder do Lightning, o formato de relatório é
atualizado automaticamente conforme você agrupa dados.
Relatórios tabulares, de resumo e de matriz estão disponíveis,
mas você não pode selecionar o formato antes de agrupar os
dados.
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Recurso

Diferença

Gráficos

O Report Builder do Lightning tem os mesmos gráficos que a
página de visualização de relatório do Lightning Experience.

Personalização da granularidade ao agrupar por campos de data Não é possível personalizar a granularidade de data ao agrupar
registros por um campo de data.
Por exemplo, no tipo de registro Oportunidade, o agrupamento
pelo campo Data de encerramento sempre agrupa registros por
dia, e Mês de encerramento sempre agrupa registros por mês.
Recursos que não estão disponíveis no Report Builder do Lightning Beta
Estes recursos não estão disponíveis na versão beta do Report Builder do Lightning, mas estão trabalhando arduamente para
implementá-los em uma versão futura.
• Relatórios combinados
• Particionamento
• Fórmulas de resumo personalizadas
• Filtros cruzados
• Filtros de limite de linha
• Filtros de hierarquia de papéis
• Menu Configurações do painel
• Menu Propriedades do relatório

Abrir relatórios no Quip
Aproveite ao máximo os documentos do Quip trabalhando com dados de relatório conectados em uma planilha do Quip. Além disso,
trabalhe com recursos de produtividade do Quip: Faça a @menção aos colegas para discutir dados por meio de tópicos de discussão
em tempo real. Aproveite centenas de funções de planilha. E adicione planilhas a outros documentos do Quip para adicionar dados a
seu contexto, ou contexto a seus dados. Esse é um novo recurso no Lightning Experience.
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Para trabalhar com dados de relatório no Quip, clique em Abrir no Quip. Se solicitado, efetue login no Quip.
A abertura de um relatório no Quip conecta o relatório a uma planilha do Quip. Uma vez conectada, a planilha recebe automaticamente
do Salesforce dados atualizados de relatório, e a planilha contém links de volta para os registros no Salesforce. Por exemplo, Nome da
conta contém link para os registros de conta.
Para gerenciar dados de relatórios conectados na planilha do Quip, clique em Dados ao vivo e passe o mouse sobre o nome do relatório
conectado do Salesforce. No menu Dados ao vivo, é possível:
• Abrir o relatório no Salesforce.
• Atualizar manualmente o relatório para obter os dados mais recentes no Quip.
• Ativar ou desativar as atualizações automáticas de relatórios. Quando a atualização automática está ativada, o Quip recebe do
Salesforce dados de relatório atualizados sempre que você abre a planilha.
• Exclua a conexão entre o relatório do Salesforce e a planilha do Quip. Excluir a conexão não exclui o relatório do Salesforce nem a
planilha do Quip.

Adicionar tabelas com até 10 colunas a painéis (beta)
A tabela do Lightning, um novo componente de tabela de painel, mostra até 200 registros e 10 colunas originárias dos campos disponíveis
em um tipo de relatório de origem. (Assim não é necessário adicionar os campos ao relatório de origem como colunas!) Adicione uma
tabela do Lightning para complementar visões gerais baseadas em gráfico e métrica com detalhes registro a registro. Esse é um novo
recurso no Lightning Experience.
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Porque existem agora dois tipos de componentes de tabela, estamos alterando o componente de tabela "tabela legada".
As tabelas do Lightning estão disponíveis no criador de painel por padrão. Para desativar as tabelas do Lightning, acesse a página
Configurações de relatórios e painéis em Configuração e desmarque Ativar tabelas de painel do Lightning (beta).
As tabelas do Lightning não estão disponíveis no Salesforce Classic. Você não pode adicioná-las no criador de painel Classic, nem pode
vê-las quando visualiza um painel no Salesforce Classic.
Estes recursos não estão disponíveis na versão beta das tabelas do Lightning, mas estamos trabalhando arduamente para implementá-los
em uma versão futura.
• Fotos do Chatter
• Destaques condicionais
• Os filtros de painel não são aplicados a tabelas do Lightning.

Integrar painéis na guia Início e em aplicativos do Lightning.
Integre painéis para revelar percepções onde as pessoas trabalham. Por exemplo, adicione o painel Pipeline de vendas à guia Início para
dar à equipe de vendas as informações necessárias ao efetuar login no Salesforce. Painéis integrados são totalmente funcionais e
interativos. Atualize-os, aplique filtros e clique em segmentos de gráfico para analisar relatórios filtrados. Esse é um novo recurso no
Lightning Experience.
Integre painéis usando o Lightning App Builder. Personalize a guia Início, ou crie um aplicativo do Lightning, e depois arraste e solte um
componente de painel. Painéis integrados não estão disponíveis em páginas de registro.
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Painéis precisam de espaço para exibir gráficos e tabelas. Se um painel integrado for inserido em um espaço pequeno demais, uma
versão recolhida será exibida em vez do painel total. Clique em Visualizar painel para abrir um painel recolhido.
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Visualizar relatórios filtrados clicando em segmentos de gráfico em painéis
Quer saber mais sobre os dados exibidos em gráficos de painel? Clique em um segmento de gráfico, rótulo de eixo ou legenda para
visualizar uma versão filtrada do relatório de origem. O segmento de gráfico em que você clicou, mais eventuais filtros de painéis aplicados,
aparece como filtros vinculados quando o relatório é aberto. Por exemplo, clique no segmento Prospecção de um funil de pipeline de
oportunidade para abrir e filtrar o relatório de origem por Estágio igual a prospecção. Esse é um novo recurso no Lightning Experience.

Para abrir o relatório de origem filtrado em uma nova guia, segure CTRL no Windows® ou Command no MacOS® e clique em um
segmento de gráfico.
Se um gráfico exibir algum destes tipos de dados, o relatório de origem não terá filtro:
• Strings criptografadas
• Campos de data com granularidade de mês no ano ou dia no mês

Obter todo o poder do compartilhamento avançado de pasta no Lightning Experience
O Lightning Experience agora tem tudo de que você precisa para organizar e compartilhar seus relatórios e painéis. Agora é simples
criar, compartilhar, renomear e excluir pastas. Não é mais preciso alternar para o Salesforce Classic! Esse é um novo recurso no Lightning
Experience.
Você tem uma organização criada após Summer '13? Então está pronto: o compartilhamento avançado de pasta está ativado por padrão.
Tem uma organização mais antiga? Ative o compartilhamento avançado de pasta.
Controles finos de permissão e fácil configuração eliminam os problemas durante o uso de pastas:
• Compartilhe no nível de usuário, grupo ou função, ou uma combinação deles.
• Tenha níveis de acesso de ajuste fino para cada compartilhamento de pasta.
• Todos podem ver quem tem permissão de acessar pastas específicas de relatório e painel.
E existe um nível de acesso para cada necessidade:
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• Visualizador. Visualizar relatórios ou painéis em uma pasta e ver quem tem qual nível de acesso à pasta.
• Editor. Acesso de visualizador completo, mais a capacidade de salvar um relatório ou painel em uma pasta.
• Gerente. Acesso de visualizador e editor completos, mais a capacidade de renomear e excluir pastas e de editar, excluir e remover
compartilhamentos.

Mas e se você tiver uma organização anterior à versão Summer '13 com compartilhamento de pasta legado e não desejar reatribuir
permissões de relatórios e painel? Não se preocupe. O compartilhamento de pasta legada ainda está disponível, mas somente no
Salesforce Classic. Se você está usando o compartilhamento de pasta legado, o Salesforce determina o que você pode ver e fazer com
as pastas:
• O Salesforce determina a acessibilidade e visibilidade de uma pasta para um usuário como sendo somente leitura ou gravação e
leitura.
• Somente leitura: quando uma pasta está visível para um usuário, o usuário pode ver e executar todos os relatórios armazenados na
pasta.
• Leitura/gravação: usuários com permissões de leitura/gravação em uma pasta podem salvar relatórios nessa pasta específica. Ao
salvar um relatório, verifique em quais pastas você tem permissão de gravação.
A propósito, agora todos os tópicos de ajuda referentes a pastas de relatório e painel estão em sua própria área, em Relatórios e painéis
de análise.
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Aprimoramentos de gráficos para relatórios e painéis no Lightning Experience
A visualização de dados de negócios ajuda a entendê-los, portanto, melhoramos os gráficos para você vê-los melhor. Essas alterações
se aplicam somente ao Lightning Experience.
Exiba até 500 grupos em gráficos de linhas e de barras em painéis
No caso de gráficos de linhas e de barras, incluindo gráficos de linhas cumulativas e gráficos de barras empilhadas, aumentamos o
número de grupos exibidos de 200 para 500. Todos os demais tipos de gráfico ainda exibem 200 grupos. Essa alteração foi lançada
em uma correção da versão Summer ’17.
Adicione até quatro medidas a gráficos de barras horizontais e barras horizontais empilhadas nos componentes do painel
Para exibir quatro medidas, é necessário que o relatório de origem do componente tenha quatro medidas. Os gráficos de barras
horizontais e de barras horizontais empilhadas continuam permitindo o uso de até dois grupos, agora, até duas medidas, mas não
os dois ao mesmo tempo. Se você exibir vários grupos, não poderá exibir várias medidas e vice-versa.
Adicione uma segunda linha a um gráfico de linha
Agora os gráficos de linha em componentes de painel permitem usar até duas medidas. A segunda medida é desenhada como uma
segunda linha. Para exibir duas medidas, é necessário que o relatório de origem do componente tenha duas medidas.
Adicione fotos do Chatter a tabelas legadas no Criador de painel do Lightning
Quadros de liderança em todo o Lightning Experience, alegrai-vos! Editores de painel agora podem criar quadros de liderança no
Lightning Experience mostrando fotos de perfil do Chatter em tabelas legadas. Anteriormente, tabelas legadas exibiam fotos do
Chatter quando configuradas no Salesforce Classic. Agora você pode configurá-las no Lightning Experience. As fotos do Chatter não
aparecem na janela de visualização Adicionar componente, mas aparecem depois de salvar o painel.
Adicione realce condicional a tabelas legadas no Criador de painel do Lightning
Mostre realce condicional em tabelas legadas para identificar o bom, o mau e o melhor! Anteriormente, as tabelas legadas exibiam
realce condicional quando configuradas no Salesforce Classic. Agora você pode configurá-las no Lightning Experience.
Gráficos de anel exibem valores ou porcentagens
Grupos de rótulo em gráficos de anel com seus valores reais ou porcentagens.

Visualize números de gráficos de medição completamente, ou encurte-os; Mostre ou oculte uma faixa de valor
Encurte números para ver aproximações que ocupam menos espaço (por exemplo, 1.876 vira 1,9k), ou visualize o número inteiro
para ver todos os dígitos. Mostre o intervalo de valor para contextualizar melhor seus dados, ou oculte-o e se concentre nos próprios
números.
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Trabalhe melhor com ícones de gráfico redesenhados
Nós redesenhamos os ícones de gráfico para a adição de componente do painel ou gráfico de relatório. Veja os novos ícones no
estado padrão (1), estado de passagem do mouse (2), estado selecionado (3) e estado indisponível (4).

Saiba quando os limites de dados foram atingidos
Às vezes um componente de painel não consegue exibir todas as informações em um relatório de origem, por exemplo, quando o
relatório tem muitos grupos. Deixamos mais aparente que o gráfico está exibindo dados limitados.

Outros aprimoramentos em relatórios e painéis no Lightning Experience
Além desses importantes recursos nessa versão, fizemos algumas melhorias pequenas, ainda que notáveis, nos relatórios e painéis. Essas
alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
Menu de propriedades do painel com maior clareza
Na seção Visualizar painel como do menu de propriedades do painel, renomeamos as opções para maior clareza. Anteriormente,
as opções eram:
• Eu
• Um usuário especificado
• O usuário que efetuou o login
• Permitir que os visualizadores de painéis alterem isso (painel dinâmico)
Agora, as opções são:
• Eu
• Outra pessoa

237

Notas da versão Salesforce Winter '18

Einstein Analytics: exploração inteligente, filtros globais,
assistente de carregamento

• O visualizador do painel
• Permitir que visualizadores de painel escolham como quem estão visualizando o painel

Visualizar relatórios de origem do gráfico de relatório integrado
As pessoas que visualizam um gráfico de relatório integrado em uma página de registro ou um aplicativo do Lightning podem clicar
em Visualizar relatório para abrir o relatório de origem do gráfico.
Filtrar painéis com datas relativas
Para filtrar componentes de painel com base em valores como ontem, semana passada, próximo trimestre
financeiro ou próximos 30 dias, edite um valor de filtro e selecione Relativo em Tipo de dados.
Se o usuário Exibir como de um painel estiver inativo, altere o usuário Exibir como
Anteriormente, se a pessoa como a qual as pessoas viam um painel estava inativa, era possível alterar pessoa somente no Salesforce
Classic. Agora, no Lightning Experience, editores de painel podem substituir uma pessoa inativa por uma ativa.

Einstein Analytics: exploração inteligente, filtros globais, assistente de
carregamento
O Einstein Analytics se destina a facilitar a experiência de usuários de negócios, administradores e
desenvolvedores com o Analytics, e esta versão vem repleta de recursos para ajudar você a realizar
isso. Compreenda rapidamente seus dados e encontre a melhor visualização usando a interface
mais intuitiva e inteligente da janela do explorador. Turbine o desempenho do painel otimizando
consultas com filtros globais. Use o assistente de carregamento para visualizar e alterar os atributos
dos campos e as propriedades dos arquivos antes de carregar os dados.
Nota: O Einstein Analytics é compatível com os navegadores Microsoft® Edge, Microsoft
Internet Explorer® versão 11 e as versões estáveis mais recentes do Mozilla® Firefox® e do
Google Chrome™. O Analytics não é compatível com o Apple® Safari®.
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NESTA SEÇÃO:
Einstein Analytics, o novo nome do Wave Analytics
A marca Wave Analytics agora é Einstein Analytics. Ela inclui diversos produtos: Plataforma Einstein Analytics, aplicativos pré-construídos
e o Einstein Data Discovery, que agora é Einstein Discovery. Os aplicativos pré-construídos, as licenças de conjunto de permissões
e as permissões de usuário também mudaram de nome. A partir da versão Summer '17 e continuando na versão Winter '18, os novos
nomes estão sendo usados no produto e na documentação.
Aplicativos pré-construídos do Analytics: visibilidade imediata da criação do aplicativo, integração com o Einstein, configuração
flexível
Os aplicativos pré-construídos ficam mais inteligentes e fáceis de usar a cada versão. A página de status da criação de todos os
aplicativos agora mostra o progresso passo a passo. O Sales Analytics oferece integração com o Sales Cloud Einstein e a configuração
do Service Analytics ficou mais flexível e confiável. O Field Service Analytics ganhou dois novos painéis integrados.
Início do Analytics: pesquisa global, Lightning Experience
O Lightning Experience na página inicial do Analytics facilita a localização e organização de ativos, bem como a seleção e o
fornecimento de percepções para diferentes equipes.
Exploração e visualização do Analytics: estilos de tabela, reordenação fácil de colunas, controle de campos de conjunto de dados
Compreenda rapidamente seus dados usando a janela mais intuitiva do explorador, incluindo novas propriedades e funções para
tabelas, visibilidade dos campos do conjunto de dados e sugestões inteligentes de gráfico.
Design de painel do Analytics: recomendações de melhoria de desempenho, páginas, mais acesso a etapas e filtros
Acelere o desenvolvimento compartilhando widgets, etapas e filtros globais em páginas de painel. Economize tempo editando
etapas em vez de recriá-las. Otimize o desempenho dividindo os painéis em páginas menores e implementando as alterações
recomendadas pelo inspetor de painel.
Integração de dados do Analytics: assistente de carregamento, novos conectores, sugestões inteligentes de preparação de dados
A integração de dados no Analytics ficou mais fácil com os aprimoramentos no editor de fluxo de dados, na página de edição de
conjunto de dados e na página de configuração de replicação. Com o novo assistente de carregamento, você pode visualizar e alterar
os atributos de campos e propriedades de arquivos antes de carregar os dados. No criador de conjunto de dados, selecione e crie
fluxos de dados.
Analytics Einstein Discovery: mais acesso a dados, melhores histórias
Novos recursos no Einstein Discovery facilitam a exploração do poder da ciência dos dados. As análises estatísticas e preditivas lhe
fornecem respostas, explicações e recomendações.
Analytics Mobile: mais gráficos, imagens de segundo plano personalizadas, painéis e lenses atualizados
Explore e apresente seus painéis e lenses favoritos com belos gráficos, idênticos aos do Analytics no desktop.
Desenvolvimento e personalização do Analytics: novos eventos de SDK e funcionalidade de SAQL, controle integrado do cabeçalho
do painel
O SAQL, a API REST e o SDK continuam a se expandir. Novas funções, novos pontos finais, novos eventos. Use Apex no seu painel.
Use ícones personalizados e conjuntos de dados conectados em seus modelos.

Einstein Analytics, o novo nome do Wave Analytics
A marca Wave Analytics agora é Einstein Analytics. Ela inclui diversos produtos: Plataforma Einstein Analytics, aplicativos pré-construídos
e o Einstein Data Discovery, que agora é Einstein Discovery. Os aplicativos pré-construídos, as licenças de conjunto de permissões e as
permissões de usuário também mudaram de nome. A partir da versão Summer '17 e continuando na versão Winter '18, os novos nomes
estão sendo usados no produto e na documentação.
A documentação e a interface referem-se à Plataforma Einstein Analytics, com o nome abreviado Analytics. Para criar um aplicativo
Analytics, clique em Analytics Studio no seletor de aplicativo – a opção não é mais Wave Analytics.
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Verifique os novos nomes para não se surpreender ao vê-los.
Aplicativos pré-construídos do Analytics (alterado na versão Summer '17)
Nome anterior

Novo nome

B2B Marketing Wave Analytics

B2B Marketing Analytics

Event Monitoring Wave

Event Monitoring Analytics

Field Service Wave Analytics

Field Service Analytics

Sales Wave Analytics

Sales Analytics

Service Wave Analytics

Service Analytics

Wave para Financial Services Cloud

Einstein Analytics para Financial Services Cloud

Wave para Health Cloud

Einstein Analytics para Health Cloud

240

Notas da versão Salesforce Winter '18

Einstein Analytics: exploração inteligente, filtros globais,
assistente de carregamento

Definições de configuração do Analytics (alterado na versão Winter '18)

Nome anterior

Novo nome

Mostrar miniaturas de visualização de lenses e painéis com
segurança em nível de linha

Mostrar miniaturas de visualização de lenses e painéis com
segurança

Ativar o Wave Analytics para comunidades

Compartilhar o Analytics com comunidades

Ativar a API do Wave para todos os usuários do Wave

Conceder acesso à API do Wave a todos os usuários

Ativar a manipulação de medidas nulas no Wave Analytics

Permitir a manipulação de medidas nulas em conjuntos de dados

Ativar o suporte a modelos do Wave

Ativar modelos do Analytics

Ativar a herança de compartilhamento do Wave

Herdar compartilhamento do Salesforce
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Nome anterior

Novo nome

Ativo do Wave

Ativo do Analytics

Licenças de conjunto de permissões (alterado na versão Winter '18)
Nome anterior

Novo nome

Analytics Cloud – plataforma Wave Analytics

Plataforma Analytics

Explorador do Analytics Cloud

Explorador do Analytics

Analytics Cloud – Usuários de comunidades do Wave

Analytics para Comunidades

Aplicativo integrado do Wave

Aplicativo integrado do Analytics

Administração de modelo do Wave

Administração de modelo do Analytics

Permissões de usuário (alterado na versão Winter '18)
Nome anterior

Novo nome

Acessar o editor de SAQL do Wave Analytics

Descontinuado. Removemos essa permissão de usuário porque
ela não é mais necessária para acessar o editor de SAQL. O editor
é incluído como parte do explorador.

Criar e editar painéis do Wave Analytics

Criar e editar painéis do Analytics

Criar aplicativos do Wave Analytics

Criar aplicativos do Analytics
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Nome anterior

Novo nome

Baixar dados do Wave Analytics

Baixar dados do Analytics

Editar fluxos de dados do Wave Analytics

Editar fluxos de dados do Analytics

Gerenciar o Wave Analytics

Gerenciar o Analytics

Gerenciar aplicativos de modelo do Wave Analytics

Gerenciar aplicativos baseados em modelo do Analytics

Carregar dados externos no Wave Analytics

Carregar dados externos no Analytics

Usar o Wave Analytics

Usar o Analytics

Usar aplicativos de modelo do Wave Analytics

Usar aplicativos baseados em modelo do Analytics

Exibir o Wave Analytics em páginas de comunidades

Exibir o Analytics em páginas de comunidades

Dados do relatório de tendências no Wave Analytics

Dados de relatório de tendências no Analytics

Aplicativos pré-construídos do Analytics: visibilidade imediata da criação do aplicativo,
integração com o Einstein, configuração flexível
Os aplicativos pré-construídos ficam mais inteligentes e fáceis de usar a cada versão. A página de
status da criação de todos os aplicativos agora mostra o progresso passo a passo. O Sales Analytics
oferece integração com o Sales Cloud Einstein e a configuração do Service Analytics ficou mais
flexível e confiável. O Field Service Analytics ganhou dois novos painéis integrados.
NESTA SEÇÃO:
Versão mais recente do Service Analytics permite escolher entre as opções Rápido (Básico) e
Criação personalizada
O novo assistente de configuração do Service Analytics oferece uma opção de criação básica
de aplicativo que permite a você começar rapidamente e uma opção de criação personalizada
que permite a você ajustar detalhadamente a configuração do aplicativo.
Acompanhar passo a passo a criação do seu aplicativo
A página de status de todos os aplicativos pré-construídos do Analytics agora mostra o sucesso
ou falha de cada evento no processo de criação do aplicativo.
Transformar dados em dinheiro com o Sales Analytics, agora integrado ao Einstein
A versão mais recente do Sales Analytics identifica seus leads mais promissores por meio da
integração com o Sales Cloud Einstein. Você também pode incorporar visualizações avançadas
à página inicial do Lightning Experience para ter acesso imediato a percepções de dados mais
detalhadas.

PERMISSÕES DO
USUÁRIO
Para usar os aplicativos do
Analytics:
• Usar aplicativos
baseados em modelo
do Analytics
•

Permissão adicional,
conforme especificado
para cada aplicativo

Para criar e gerenciar
aplicativos do Analytics:
• Gerenciar aplicativos
baseados em modelo
do Analytics
•

Editar fluxos de dados
do Analytics

Service Analytics remove suposições do processo de criação do aplicativo, fornecendo aos agentes percepções mais precisas sobre
desempenho
O aplicativo informa o que precisa ser corrigido quando ocorre falha na criação, exige menos seleções no assistente, facilita o uso
de dados geográficos e ajuda os agentes a compreender seu desempenho.
Obter percepções detalhadas sobre territórios e técnicos móveis com o Field Service Analytics
Os painéis Recurso de serviço e Território de serviço, que podem ser integrados a páginas do Lightning Experience, agora fornecem
detalhes precisos sobre o que seus técnicos de campo estão fazendo.
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Versão mais recente do Service Analytics permite escolher entre as opções Rápido (Básico) e Criação
personalizada
O novo assistente de configuração do Service Analytics oferece uma opção de criação básica de
aplicativo que permite a você começar rapidamente e uma opção de criação personalizada que
permite a você ajustar detalhadamente a configuração do aplicativo.

PERMISSÕES DO
USUÁRIO

O novo assistente facilita a obtenção de percepções acionáveis sobre negócios de serviço mais
rapidamente usando a interface intuitiva do Analytics. Você tem a opção de escolher como criar
seu aplicativo:

Para usar o aplicativo
Service Analytics:
• Acessar modelos e
aplicativos do Service
Cloud Analytics

• Criação básica. Recomendada para usuários iniciantes, a opção básica permite que você crie
o Service Analytics rapidamente usando as configurações padrão. Responda a uma pergunta
simples no assistente e a criação básica cuidará do resto para você.

• Criação personalizada. Use o assistente de configuração para ajustar detalhadamente as configurações a fim de refletir a maneira
como você e outros membros da sua equipe querem visualizar os dados. O assistente pede que você escolha e configure os recursos
do Salesforce para adicionar ao Service Analytics. Selecione aqueles que você deseja conforme o modo como usa o Salesforce e os
dados que deseja ver no aplicativo. O assistente personalizado faz diversas perguntas sobre como você usa os dados em sua
organização para que seja possível configurar detalhadamente sua versão do aplicativo.

A opção de criação básica não permite adicionar os dados de satisfação do cliente e o Knowledge ao seu aplicativo. Além disso, a criação
básica cria padrões em campos padrão do Service Cloud. Para usar o CSAT, o Knowledge e os campos personalizados, use a criação
personalizada.
Ao criar seu aplicativo, o Service Analytics verifica sua organização para ter certeza de que ela tem os dados necessários para criar todos
os painéis e conjuntos de dados do aplicativo. Se não tiver, mensagens de erro dirão o que você precisa adicionar à sua organização
antes de criar o aplicativo. A verificação de compatibilidade determina o seguinte:
• Configurações padrão a usar para a criação de aplicativo Básico.
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• Os objetos que você pode adicionar ao aplicativo e as questões que você vê no assistente de configuração quando usa a criação
personalizada do aplicativo. Ela verifica os itens a seguir em sua organização e o informa se eles estão disponíveis para adição em
seu aplicativo:
• – Histórico do caso
– Oportunidade
– Filas
– Eventos
– Horário comercial
– Tipos de registro do caso
– Tipos de registro da oportunidade
– Telefonia
– Bate-papo do Live Agent
– Omni-Channel

• As configurações de segurança em nível de campo, para garantir que o Usuário de integração do Analytics tenha acesso a todos os
campos necessários para criar o aplicativo usando a opção de criação básica. O Service Analytics indica quais campos (se houver)
não podem ser acessados pelo Usuário de integração para que você possa acessar a Configuração do Salesforce e ajustar a segurança
em nível de campo.
• Configuração do calendário fiscal.
A ajuda expandida fornece detalhes adicionais sobre como criar seu aplicativo com o assistente de configuração. Siga os links de ajuda
dos ícones

em cada página do assistente.

Acompanhar passo a passo a criação do seu aplicativo
A página de status de todos os aplicativos pré-construídos do Analytics agora mostra o sucesso ou falha de cada evento no processo
de criação do aplicativo.

245

Notas da versão Salesforce Winter '18

Einstein Analytics: exploração inteligente, filtros globais,
assistente de carregamento

Anteriormente, durante a criação de um aplicativo pré-construído do Analytics, você precisava "correr e esperar". Você chegava ao final
do assistente de configuração e era informado que a criação do aplicativo iria demorar um pouco e talvez fosse o momento de ir tomar
um café.
Não mais. Agora, quando especifica o nome do aplicativo e clica em Avançar, você vê uma página de status, que mostra o sucesso ou
falha de cada evento no processo de criação. Acompanhe o processo de criação do aplicativo e saiba imediatamente o que está dando
certo ou errado. Quando o processo é concluído, você recebe um email com mais detalhes. Se tiver ocorrido uma falha na criação do
aplicativo, você verá os detalhes dos itens que falharam para saber o que corrigir.
Após a criação bem-sucedida do aplicativo, recarregue a página de status para começar a exploração. O Analytics abre o aplicativo e
todos os seus painéis.

Transformar dados em dinheiro com o Sales Analytics, agora integrado ao Einstein
A versão mais recente do Sales Analytics identifica seus leads mais promissores por meio da
integração com o Sales Cloud Einstein. Você também pode incorporar visualizações avançadas à
página inicial do Lightning Experience para ter acesso imediato a percepções de dados mais
detalhadas.
Quando você cria o Sales Analytics, o assistente verifica se a organização usa pontuação de leads.
Em caso afirmativo, os painéis mostram as pontuações e percepções sobre leads para ajudá-lo a
identificar leads de alta qualidade. Você pode ver rapidamente qual é a probabilidade de fechamento
de contas e oportunidades. Em seguida, você detalhar os leads de alto potencial, ou os leads
problemáticos, para começar a agir imediatamente.
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Também ficou mais fácil obter percepções rápidas do Sales Analytics graças aos painéis redesenhados, que podem ser integrados a
páginas do Salesforce. Inclua o novo painel Visão Geral de vendas na página inicial do Lightning Experience para acessar diretamente
os outros painéis do aplicativo. Ou detalhe os KPIs diretamente em painéis aprimorados de Oportunidade e Resumo da conta que podem
ser incluídos em páginas de registros de Oportunidade e Conta.

A disponibilidade de mais dados e mais visualizações também lhe fornece ferramentas mais precisas para identificar as joias escondidas
nos seus dados. No que se refere aos dados, ao configurar o aplicativo, você pode adicionar dados de campos personalizados rastreados
no histórico do campo Oportunidade. Os painéis então incluem dados desses campos ao calcular os valores totais da oportunidade. Por
exemplo, o gráfico de cascata de tendências da equipe agora inclui valores totais da oportunidade que incluem dados de campos
personalizados. As visualizações mais recentes incluem lenses que se concentram em dados sobre oportunidades, pipeline e processo
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de vendas. Por fim, durante a criação, o aplicativo verifica se a organização usa divisões de oportunidade. Em caso afirmativo, os painéis
mostram os valores da divisão, em vez da oportunidade inteira, com base na posição do membro da equipe na hierarquia de papéis.

Service Analytics remove suposições do processo de criação do aplicativo, fornecendo aos agentes
percepções mais precisas sobre desempenho
O aplicativo informa o que precisa ser corrigido quando ocorre falha na criação, exige menos seleções
no assistente, facilita o uso de dados geográficos e ajuda os agentes a compreender seu desempenho.
Não havia uma forma fácil de saber se as configurações de segurança da organização permitam o
acesso do Usuário de integração do Analytics a todos os campos necessários para a criação do
aplicativo do Service Analytics. Os administradores que estavam criando o aplicativo recebiam uma
mensagem de falha no final do processo, sem qualquer informação sobre o que precisava ser
corrigido.

PERMISSÕES DO
USUÁRIO
Para usar o aplicativo
Service Analytics:
• Acessar modelos e
aplicativos do Service
Cloud Analytics

Agora o assistente de configuração do aplicativo verifica se o Usuário de integração pode acessar
todos os campos selecionados no assistente. Quando a resposta é negativa, ele recebe
imediatamente uma mensagem de erro informando quais campos não podem ser acessados. Ele pode acessar a opção Configuração,
alterar as configurações de segurança desses campos e criar o aplicativo novamente.

Outras melhorias no assistente tornaram a criação de aplicativos mais flexível e confiável. Não é mais necessário selecionar campos
personalizados no assistente referentes a contrato de nível de serviço, resolução no primeiro contato e tipo de suporte para que a criação
do aplicativo seja bem-sucedida. E agora você também pode selecionar campos de localização geográfica em objetos Contato.
Anteriormente, só era possível selecionar campos de localização geográfica em objetos Caso e Conta.
Em relação ao conteúdo do aplicativo, um painel Resumo de meu desempenho reprojetado fornece aos agentes uma visualização do
sucesso de seus esforços de serviço. Essas percepções ajudam os agentes a controlar seu próprio desempenho, minimizam as surpresas
durante as avaliações e reduzem a rotatividade resultante de resultados insatisfatórios.
Os agentes podem visualizar seus KPIs de desempenho, comparar métricas com períodos anteriores e observar as tendências em relação
às médias da equipe (1). Eles também obtêm percepções sobre a duração média de seus casos em comparação com a média da equipe
(2). Dependendo das suas respostas às perguntas do assistente, os agentes também podem obter insights sobre KPIs de bate-papo,
CSAT e resolução no primeiro contato (3). Essas métricas adicionais são apresentadas em um layout modular para facilitar a personalização.
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Obter percepções detalhadas sobre territórios e técnicos móveis com o Field Service Analytics
Os painéis Recurso de serviço e Território de serviço, que podem ser integrados a páginas do
Lightning Experience, agora fornecem detalhes precisos sobre o que seus técnicos de campo estão
fazendo.

PERMISSÕES DO
USUÁRIO

Com o painel Território de serviço, os gerentes de serviço de campo podem visualizar os tipos de
trabalhos concluídos em seus territórios – por exemplo, HVAC, trabalhos elétricos ou encanamento
– para determinar se os membros da equipe têm as habilidades necessárias. Eles podem também
visualizar a média diária de trabalhos concluídos, a taxa de utilização dos técnicos e o tempo de
deslocamento real e estimado dos técnicos.

Para usar o aplicativo Sales
Analytics:
• Acessar modelos e
aplicativos do Service
Cloud Analytics
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O painel Recurso de serviço mostra o tempo gasto por um determinado técnico em cada tipo de trabalho, para que você possa avaliar
a eficiência do técnico. Ele também mostra o número médio de trabalhos concluídos pelo técnico em um intervalo de datas específico,
a taxa de correção na primeira tentativa do profissional e os tempos de deslocamento reais e estimados até os locais de trabalho. Você
pode integrar o painel à página individual de cada técnico.

Início do Analytics: pesquisa global, Lightning Experience
O Lightning Experience na página inicial do Analytics facilita a localização e organização de ativos, bem como a seleção e o fornecimento
de percepções para diferentes equipes.
NESTA SEÇÃO:
Estruturar a experiência do Analytics para suas equipes
Tudo funciona melhor quando começa bem. Forneça aos seus usuários a experiência inicial do Analytics mais adequada às suas
necessidades. Por exemplo, usuários de negócios que trabalham no Lightning Experience ou no Salesforce Classic desejam executar
aplicativos, painéis e lenses estruturados na guia Analytics. Eles obtêm percepções interagindo com ativos do Analytics, mas não
precisam editar os ativos. Por outro lado, profissionais de análise desejam explorar conjuntos de dados e criar aplicativos, lenses e
painéis. Com o Analytics Studio, eles têm todas as ferramentas de que precisam para produzir esses ativos do Analytics que geram
percepções.
Aumentar a produtividade com o Lightning Experience na página inicial do Analytics
O Analytics recebeu o Lightning Experience, e você recebe os benefícios. A nova página inicial do Analytics oferece acesso fácil a
ativos do Analytics, novos filtros, títulos redesenhados e muito mais. Você tem mais tempo para obter percepções, porque gasta
menos tempo procurando, explorando e executando ativos do Analytics. A nova interface aparece no Analytics Studio e em guias
no Lightning Experience e no Salesforce Classic.
Localizar lenses e painéis rapidamente com a pesquisa global do Lightning Experience
A popular caixa de pesquisa global na parte superior do Lightning Experience ampliou seu feixe de pesquisa para incluir ativos do
Analytics. Onde quer que você esteja trabalhando no Lightning Experience, digite na caixa de pesquisa para localizar e visualizar
rapidamente lenses e painéis.
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Manter-se organizado com as novas páginas Procurar aplicativo e Detalhes do aplicativo
As páginas de procura e detalhes com novo design ajudam você a aumentar a produtividade reduzindo o tempo necessário para
localizar e organizar seus ativos do Analytics. A nova página Procurar aplicativo está disponível no Analytics Studio e em guias no
Lightning Experience e no Salesforce Classic.

Estruturar a experiência do Analytics para suas equipes
Tudo funciona melhor quando começa bem. Forneça aos seus usuários a experiência inicial do Analytics mais adequada às suas
necessidades. Por exemplo, usuários de negócios que trabalham no Lightning Experience ou no Salesforce Classic desejam executar
aplicativos, painéis e lenses estruturados na guia Analytics. Eles obtêm percepções interagindo com ativos do Analytics, mas não precisam
editar os ativos. Por outro lado, profissionais de análise desejam explorar conjuntos de dados e criar aplicativos, lenses e painéis. Com o
Analytics Studio, eles têm todas as ferramentas de que precisam para produzir esses ativos do Analytics que geram percepções.

Para iniciar no Analytics Studio, clique no bloco (1). Para iniciar na guia Analytics, clique no item Analytics (2). Ambos os ambientes
permitem uma movimentação fácil entre a guia e o Studio.
Esta tabela mostra as diferenças funcionais entre a guia Analytics no Salesforce e o Analytics Studio completo.
Ação

Guia Salesforce

Analytics Studio

(Executar e colaborar)

(Procurar e criar)

Criar
Anotar
Configurar notificação
Fixar aplicativos
Editar
Tela inteira
Recortar para o Designer
Clonar em nova guia
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Guia Salesforce

Analytics Studio

(Executar e colaborar)

(Procurar e criar)

Salvar
Compartilhar
Excluir

Esta tabela detalha as diferenças de comportamento e funcionalidade entre a guia Analytics no Salesforce e o Analytics Studio.
Ativo do
Analytics

Guia Salesforce

Analytics Studio

Aplicativos
O que
Executa aplicativo
acontece
quando você
clica no
nome ou
ícone de um
aplicativo na
página inicial

Procura aplicativo

Ações do
Procurar; Compartilhar; Abrir no Analytics Studio
aplicativo na
entrada da
lista ou bloco
da página
inicial

Executar aplicativo; Compartilhar

Ações na
página
Procurar
aplicativo

Executar aplicativo; Exibição de lista/blocos; Compartilhar Criar; Executar aplicativo; Exibição de lista/blocos;
Compartilhar; Excluir

Painéis

Nota: As ações disponíveis dependem do acesso
de compartilhamento de aplicativo e das permissões
do usuário.
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Guia Salesforce

Analytics Studio

Ações de
Compartilhar; Abrir no Analytics Studio
painel na
entrada de
lista ou bloco
da página
inicial

Editar; Compartilhar; Excluir

Ações de
Seguir; Abrir no Analytics Studio; Exibir notificações
painel
quando
aberto a
partir da
página inicial

(Modo de visualização do Designer de painéis) Seguir;
Redefinir; Editar; Salvar; Tela inteira; Compartilhar; Exibir
notificações; Clonar em nova guia; Excluir; Inspetor de painel

Ações de
Retornar à exibição inicial; Tela inteira; Compartilhar; Abrir Retornar à exibição inicial; Tela inteira; Compartilhar; Editar;
painel
no Analytics Studio; Exibir anotações; Exibir notificações; Exibir anotações; Exibir notificações; Fixar aplicativo;
quando
Fixar aplicativo
Procurar aplicativo
aberto a
partir do
aplicativo
Analytics em
execução

Lenses

Nota: As ações disponíveis dependem do acesso
de compartilhamento de aplicativo e das permissões
do usuário.

Ações de
Compartilhar; Abrir no Analytics Studio
lens na
entrada de
lista ou bloco
da página
inicial

Compartilhar
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Guia Salesforce

Analytics Studio

Ações de
Exibir conjunto de dados; Desfazer; Refazer; Exibir histórico;
lens quando Retornar à exibição inicial; Abrir no Analytics Studio;
aberto a
Propriedades
partir da
página inicial

(Janela do explorador) Exibir conjunto de dados; Desfazer;
Refazer; Exibir histórico; Retornar à exibição inicial; Cortar
para o Designer; Compartilhar; Salvar; Propriedades; Clonar
em nova guia; Excluir

Ações de
Desfazer; Refazer; Exibir histórico; Retornar à exibição inicial; Desfazer; Refazer; Exibir histórico; Retornar à exibição inicial;
lens quando Tela inteira; Compartilhar; Abrir no Analytics Studio; Fixar Tela inteira; Compartilhar; Editar, Fixar aplicativo; Procurar
aberto a
aplicativo
aplicativo
partir do
aplicativo
Analytics em
execução

Conjuntos
de dados

Nota: A capacidade de edição depende do acesso
de compartilhamento de aplicativo e das permissões
do usuário.

Ações de
N/R
conjunto de
dados na
entrada de
lista ou bloco
da página
inicial

Editar

Aumentar a produtividade com o Lightning Experience na página inicial do Analytics
O Analytics recebeu o Lightning Experience, e você recebe os benefícios. A nova página inicial do Analytics oferece acesso fácil a ativos
do Analytics, novos filtros, títulos redesenhados e muito mais. Você tem mais tempo para obter percepções, porque gasta menos tempo
procurando, explorando e executando ativos do Analytics. A nova interface aparece no Analytics Studio e em guias no Lightning
Experience e no Salesforce Classic.
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A guia Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic expandiu significativamente o acesso a aplicativos, painéis e lenses.
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Agora você pode filtrar usando Criado por mim e Compartilhados comigo, bem como as subguias Aplicativos, Painéis e Lenses
(e a subguia Conjuntos de dados no Analytics Studio). A contagem de itens reflete os filtros selecionados (1) e a caixa de pesquisa
localiza somente itens filtrados (2).

Os aplicativos fixados e o rastreamento de notificações agora são páginas separadas, acessadas por meio do painel de navegação
esquerdo. Todas as exibições, em blocos ou em lista, incluem acesso com um clique a ações de execução e procura, bem como outras
ações disponíveis para o ativo.
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O painel de navegação esquerdo lembra suas últimas seleções e as reabre quando você retorna ao Analytics.

Localizar lenses e painéis rapidamente com a pesquisa global do Lightning Experience
A popular caixa de pesquisa global na parte superior do Lightning Experience ampliou seu feixe de pesquisa para incluir ativos do
Analytics. Onde quer que você esteja trabalhando no Lightning Experience, digite na caixa de pesquisa para localizar e visualizar
rapidamente lenses e painéis.
Nota: A pesquisa global funciona somente no site completo do Lightning Experience, não no Salesforce Classic, no Salesforce
para Android, no Salesforce para iOS ou na Web móvel do Salesforce, e não retorna aplicativos ou conjuntos de dados do Analytics.
A lista suspensa da caixa de pesquisa inclui ativos do Analytics nas suas sugestões. Quando você seleciona um ativo na lista, ele é
executado na guia Analytics.

Ou comece a digitar e pressione Enter para visualizar uma página dos recursos encontrados, inclusive ativos do Analytics. Para limitar
os resultados da pesquisa a lenses e painéis do Analytics, clique em Analytics no painel esquerdo. Nos resultados, você pode clicar para
executar o ativo ou o respectivo aplicativo.
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Manter-se organizado com as novas páginas Procurar aplicativo e Detalhes do aplicativo
As páginas de procura e detalhes com novo design ajudam você a aumentar a produtividade reduzindo o tempo necessário para localizar
e organizar seus ativos do Analytics. A nova página Procurar aplicativo está disponível no Analytics Studio e em guias no Lightning
Experience e no Salesforce Classic.

Os botões de ação foram movidos para o canto superior direito e adicionamos o componente Detalhes às subguias. Além de exibir os
detalhes do aplicativo, na página de detalhes você pode adicionar uma descrição do aplicativo e alterar seu ícone.
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Exploração e visualização do Analytics: estilos de tabela, reordenação fácil de colunas,
controle de campos de conjunto de dados
Compreenda rapidamente seus dados usando a janela mais intuitiva do explorador, incluindo novas propriedades e funções para tabelas,
visibilidade dos campos do conjunto de dados e sugestões inteligentes de gráfico.
NESTA SEÇÃO:
Explorar mais facilmente com as melhorias no explorador
Compreenda rapidamente seus dados usando uma interface mais intuitiva.
Fornecer estilo às tabelas com novas propriedades
As tabelas não precisam ser maçantes ou difíceis de ler. As novas propriedades de tabela permitem controlar o espaçamento nas
células, adicionar cor às bordas, aplicar temas e muito mais. Os estilos de tabela estão em Propriedades da tabela, abaixo do menu
de engrenagem.
Recuperar seu foco
O foco, que permite exibir somente os valores desejados, retornou aos gráficos e tabelas. E ele funciona exatamente como antes.
Arrastar e soltar para reordenar colunas de tabela de valores
Organize facilmente sua tabela de valores arrastando as colunas até o local desejado.
Controlar a visibilidade de campos do conjunto de dados
Configure os campos que estarão visíveis a outras pessoas que trabalham com seus conjuntos de dados para que elas não precisem
acessar dados irrelevantes.
Permitir que o explorador sugira um gráfico para seus dados
Deseja saber qual é o melhor gráfico para visualizar sua exploração? Sugestões inteligentes estão a apenas um clique de distância.
Usando um algoritmo sofisticado que analisa a composição do seu lens, o explorador sugere tipos de gráfico que expressam melhor
a mensagem principal que seus dados estão comunicando.
Visualizar o fluxo de dados usando um gráfico de Sankey
Os gráficos de Sankey são uma excelente opção para visualizar como os dados fluem entre dois agrupamentos.
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Desdobrar os dados com o gráfico de origami
Os gráficos de origami são uma excelente maneira de exibir valores de dados em destaque com uma única medida e agrupamento.
Você também pode usá-los para mostrar a variabilidade em estágios cujos valores não diminuem sequencialmente.
Personalizar dicas de ferramenta de gráfico
Você pode personalizar a dica de ferramenta que é exibida ao passar o mouse sobre um ponto de dados em qualquer gráfico que
tenha dicas de ferramenta. Escolha as dimensões e medidas do gráfico que serão exibidas na dica de ferramenta.
Controlar a aparência de gráficos de mapa
Os gráficos de mapa agora têm zoom automático baseado nos dados selecionados. Você também pode alterar o tipo de projeção
usado para desenhar o mapa.
Outros aprimoramentos nos gráficos
Crie linhas tracejadas, defina o tamanho das fontes usadas nos títulos e subtítulos, controle o tamanho dos gráficos de treliça e muito
mais.

Explorar mais facilmente com as melhorias no explorador
Compreenda rapidamente seus dados usando uma interface mais intuitiva.

No modo de gráfico, o painel Medidas tem um botão maior com o sinal de mais para adicionar medidas e a opção Excluir foi movida
para o menu de contexto (1). O painel Agrupar por também foi alterado (2). O painel Filtrar por tem uma nova aparência, mas a
funcionalidade não foi alterada (3).
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No modo de tabela, alteramos o menu de contexto de medidas. Incluímos o comando Adicionar um filtro e renomeamos o comando
Adicionar uma coluna para Clonar coluna. Movemos a opção Excluir para o menu de contexto.
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Quando você move a exploração para o modo de tabela, os filtros se movem para as medidas que afetam e podem ser editados no
local. Depois que isso acontece, você não pode usar o painel de filtros. Para adicionar novos filtros, use os menus de contexto de medida
em vez do painel de filtros.
Nota: Lenses e painéis existentes que contenham etapas com várias colunas são afetados por essa alteração.
Comentários inseridos no editor de SAQL são preservados durante a execução, clonagem ou edição.
O símbolo de euro pode ser incluído digitando alt+shift+2.

Fornecer estilo às tabelas com novas propriedades
As tabelas não precisam ser maçantes ou difíceis de ler. As novas propriedades de tabela permitem controlar o espaçamento nas células,
adicionar cor às bordas, aplicar temas e muito mais. Os estilos de tabela estão em Propriedades da tabela, abaixo do menu de engrenagem.

Definir um tema
Você pode usar um dos seis pacotes de tema. Para personalizar o estilo da tabela, use os painéis abaixo do painel Temas.

Nota: Todas as tabelas existentes serão alteradas para o tema Padrão. Use o tema Clássico para imitar o estilo de tabela anterior
à versão Winter '18.
Controle a largura e a altura das células e colunas usando as propriedades do painel Espaçamento. Defina o tamanho do texto e a cor
de segundo plano nos painéis Cabeçalho e Células. Defina as cores e a espessura da linha da borda e as cores gerais da tabela nos painéis
Bordas e Cores. Para mostrar ou ocultar a coluna de índice, clique em Exibir coluna de índice da linha no painel Outros.

Recuperar seu foco
O foco, que permite exibir somente os valores desejados, retornou aos gráficos e tabelas. E ele funciona exatamente como antes.
Selecione os dados desejados, clique no botão de detalhamento e, em seguida, clique em Foco.
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O foco exibe somente os dados selecionados, no mesmo tipo de tabela ou gráfico em que foram selecionados.

Arrastar e soltar para reordenar colunas de tabela de valores
Organize facilmente sua tabela de valores arrastando as colunas até o local desejado.
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Para mover uma medida ou agrupamento, clique no respectivo bloco, mantenha o botão pressionado e arraste o bloco até a nova
posição. Solte o bloco quando o indicador de posição estiver na posição correta.

Controlar a visibilidade de campos do conjunto de dados
Configure os campos que estarão visíveis a outras pessoas que trabalham com seus conjuntos de dados para que elas não precisem
acessar dados irrelevantes.
Ao explorar um conjunto de dados, clique em Campos do conjunto de dados para abrir um painel com todos os campos de medida,
dados e dimensão (agrupamento).
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No painel, oculte ou renomeie qualquer campo, defina o formato numérico dos campos de medida e visualize os nomes de API dos
campos. Ocultar um campo torna o conjunto de dados menos congestionado. Os campos continuam acessíveis por meio de JSON.
Os usuários que não têm acesso de gravação a um conjunto de dados podem clicar em Campos do conjunto de dados para exibir os
campos.

Permitir que o explorador sugira um gráfico para seus dados
Deseja saber qual é o melhor gráfico para visualizar sua exploração? Sugestões inteligentes estão a apenas um clique de distância. Usando
um algoritmo sofisticado que analisa a composição do seu lens, o explorador sugere tipos de gráfico que expressam melhor a mensagem
principal que seus dados estão comunicando.
Para visualizar os gráficos sugeridos, clique no menu de engrenagem no modo de gráfico e, em seguida, clique em Gráficos sugeridos.
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Visualizar o fluxo de dados usando um gráfico de Sankey
Os gráficos de Sankey são uma excelente opção para visualizar como os dados fluem entre dois agrupamentos.
Você pode visualizar a distribuição de uma determinada métrica de negócios à medida que ela se move de um agrupamento para outro.
Um gráfico de Sankey pode exibir números negativos e calcular seu efeito sobre os totais gerais. Os gráficos de Sankey podem exibir
números negativos e calcular seu efeito sobre os totais gerais.

Desdobrar os dados com o gráfico de origami
Os gráficos de origami são uma excelente maneira de exibir valores de dados em destaque com uma única medida e agrupamento.
Você também pode usá-los para mostrar a variabilidade em estágios cujos valores não diminuem sequencialmente.
Destacando visualmente os valores mais altos, o gráfico de origami facilita a identificação de produtos com melhor desempenho em
relação a outros produtos.
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Personalizar dicas de ferramenta de gráfico
Você pode personalizar a dica de ferramenta que é exibida ao passar o mouse sobre um ponto de dados em qualquer gráfico que tenha
dicas de ferramenta. Escolha as dimensões e medidas do gráfico que serão exibidas na dica de ferramenta.
Abra o painel Dica de ferramenta em Propriedades do gráfico e escolha os agrupamentos e medidas para exibição. Você pode até mesmo
exibir a porcentagem a que valor do ponto de dados corresponde no total do respectivo agrupamento.

Controlar a aparência de gráficos de mapa
Os gráficos de mapa agora têm zoom automático baseado nos dados selecionados. Você também pode alterar o tipo de projeção usado
para desenhar o mapa.

Configurar mapas para zoom automático em áreas selecionadas
Quando você seleciona pontos de dados em uma determinada área geográfica do seu gráfico de mapa, os dados nessa área são
destacados.
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Com o zoom automático, o gráfico de mapa destaca os dados e faz zoom na área geográfica.

Qualquer filtragem que ocorra nos dados visualizados pode acionar o zoom automático, incluindo filtragem por facetas em painéis;
portanto, não há limites para os tipos de mapas dinâmicos que podem ser criados.
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Configurar o tipo de projeção do mapa em gráficos de mapa
Uma projeção de mapa é um método para representar formas da superfície curva da Terra (ou qualquer outra superfície curva) usando
formas em uma superfície plana. Alguns tipos de projeção de mapa preservam a precisão dos contornos do formato, sacrificando a
representação correta dos tamanhos das áreas, enquanto outros preservam o tamanho relativo mas distorcem os contornos. Qual é o
melhor tipo de projeção para seu gráfico de mapa? Com o novo menu Tipo de projeção, você decide!
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Outros aprimoramentos nos gráficos
Crie linhas tracejadas, defina o tamanho das fontes usadas nos títulos e subtítulos, controle o tamanho dos gráficos de treliça e muito
mais.

Preencher a área entre as linhas
Você pode sombrear a área entre as linhas nos gráficos de linhas e de linha de tempo para enfatizar a diferença entre duas medidas. Por
exemplo, clique em Sombrear área para exibir a diferença entre os valores mínimo e máximo de oportunidades fechadas em um gráfico
de linha de tempo. Em seguida, escolha as medidas nos menus Medida 1 e Medida 2 e escolha a cor de sombreamento em Cor de
sombreamento.

Usar linhas tracejadas para efeito visual
Para diferenciar uma medida em um gráfico de linha de tempo ou de linhas, use uma linha tracejada. Por exemplo, para diferenciar a
linha que representa a média entre os valores mínimos e máximos de oportunidades fechadas em um gráfico de linha de tempo, clique
em Usar linhas tracejadas e escolha a medida referente à média no menu de seleção múltipla abaixo dessa opção.
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Para aplicar o tracejado a outras linhas de medida, selecione-as no mesmo menu.

Adicionar várias linhas de referência a gráficos
Os gráficos não estão mais limitados a uma única linha de referência. Agora você pode usar várias linhas de referência para marcar um
gráfico – por exemplo, para indicar pontos de referência em uma linha de tempo antes e depois de uma linha preditiva.

Aparência renovada da treliça
Você pode controlar o tamanho dos blocos em treliça usando o menu Relação de tamanho para que seus gráficos de treliça tenham
uma boa aparência independentemente do tipo de gráfico escolhido.
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Os domínios do gráfico agora são uniformes na treliça, permitindo uma comparação direta de gráficos de treliça.

Exibição dos rótulos de eixo com pontos de dados conectados
Ao passar o mouse sobre um ponto de dados em um gráfico de pontos, de linhas ou de linha de tempo, uma linha com um rótulo é
exibida para que você possa ver facilmente o rótulo do eixo do ponto destacado. Isso facilita a visualização do rótulo do eixo do ponto
quando esses rótulos estão abreviados no próprio eixo.

272

Notas da versão Salesforce Winter '18

Einstein Analytics: exploração inteligente, filtros globais,
assistente de carregamento

Foco em um ponto de dados selecionado
Para facilitar a visualização de uma seleção em uma linha ou gráfico de cronograma, a linha inteira, exceto o ponto de dados selecionado,
fica esmaecida. Por exemplo, se você fizer uma seleção em um gráfico de cronograma com duas linhas, ambas as linhas ficarão esmaecidas,
como mostrado abaixo.
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Melhorias nos estilos de gráfico
Você pode configurar o tamanho da fonte de títulos e subtítulos de gráficos de qualquer tipo para diferenciá-los.

Como os domínios do gráfico sempre terminam com uma marca indicadora mostrando um valor, é mais fácil localizar o valor acima dos
pontos de dados máximos.
Gráficos de mapa de árvore podem exibir até duas linhas por rótulo, em vez de apenas uma.

Design de painel do Analytics: recomendações de melhoria de desempenho, páginas,
mais acesso a etapas e filtros
Acelere o desenvolvimento compartilhando widgets, etapas e filtros globais em páginas de painel. Economize tempo editando etapas
em vez de recriá-las. Otimize o desempenho dividindo os painéis em páginas menores e implementando as alterações recomendadas
pelo inspetor de painel.
NESTA SEÇÃO:
Ajustar o painel com base nas recomendações do inspetor
O inspetor de painel agora fornece recomendações para melhorar o desempenho e as etapas do painel.
Dividir painéis monolíticos para melhorar o desempenho (beta)
Melhore o desempenho e torne os painéis móveis menos congestionados dividindo um painel em várias páginas. Quando você
visualiza uma página, o Analytics calcula somente os resultados dos widgets dessa página.
Economizar tempo editando etapas
Você pediu. Nós ouvimos. Para alterar uma etapa, não é mais necessário cloná-la, basta editá-la. Você pode alterar qualquer parte
da consulta de uma etapa, exceto o conjunto de dados. Por exemplo, você pode alterar medidas e agrupamentos, adicionar uma
medida derivada em uma tabela de comparação ou alterar a ordem das colunas em uma tabela de valores. Lembre-se de que as
alterações em uma etapa afetam todos os widgets que a usam.

274

Notas da versão Salesforce Winter '18

Einstein Analytics: exploração inteligente, filtros globais,
assistente de carregamento

Encontrar uma etapa sem lanterna e mapa
Anteriormente, era necessário examinar uma longa lista de etapas para encontrar a que você queria. Não é mais. Agora o painel
organiza as etapas em categorias e fornece uma barra de pesquisa para ajudá-lo a localizar suas etapas mais rapidamente.
Controlar filtros de painel com novo comportamento de filtragem por facetas
Agora você tem um controle maior da filtragem por facetas. Você pode especificar quais etapas transmitem suas seleções para
filtragem por facetas de outras etapas. Você também pode controlar quais etapas filtram seus resultados com base nas seleções
transmitidas como facetas. As etapas existentes não são afetadas por essa alteração, retendo seu comportamento de filtragem por
facetas.
Refinar seu painel com conteúdo relacionado da Web
Inclua o mundo exterior no seu painel com links para páginas da Web. Por exemplo, se você usar um painel como uma página de
entrada para um portal, poderá criar links estáticos apontando para diferentes sistemas, como um sistema de rastreamento de
problemas ou um sistema de relatórios de despesas.
Criar controles de painel usando filtros globais
Agora ficou mais fácil criar e gerenciar filtros globais. Você também pode permitir que os visualizadores do painel os alterem.
Conheça as alterações no JSON de painel para Wave Designer
O JSON de painel contém parâmetros novos e alterados que afetam usuários que criam JSON a partir de zero.
Outros aprimoramentos no Designer de painéis do Wave
Confira estas melhorias no Designer de painéis do Wave.

Ajustar o painel com base nas recomendações do inspetor
O inspetor de painel agora fornece recomendações para melhorar o desempenho e as etapas do painel.

Desempenho do painel
Para visualizar o desempenho do painel, abra a guia Desempenho no inspetor de painel e clique em Executar verificação de
desempenho.

Os resultados de desempenho do painel são exibidos. Em um painel com várias páginas, o inspetor de painel mostra os resultados da
página que está sendo visualizada.

275

Notas da versão Salesforce Winter '18

Einstein Analytics: exploração inteligente, filtros globais,
assistente de carregamento

A seção Fatores de desempenho mostra todos os fatores usados para avaliar o painel. Ignore os fatores com uma marca de seleção verde
(
), porque esses problemas não se aplicam ao painel. Se um ícone de advertência (
o fator para aprender como corrigir o problema e melhorar o desempenho do painel.

) aparecer ao lado de um fator, expanda

Desempenho de etapa
Para visualizar o desempenho de uma etapa, abra a guia Etapas no inspetor de painel e selecione uma etapa. Se o botão Exibir detalhes
do desempenho tiver um ícone de advertência, clique no botão para visualizar os detalhes do desempenho e as recomendações de
melhoria.

Expanda todos os fatores com ícone de advertência para aprender como melhorar o desempenho da etapa.
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Dividir painéis monolíticos para melhorar o desempenho (beta)
Melhore o desempenho e torne os painéis móveis menos congestionados dividindo um painel em várias páginas. Quando você visualiza
uma página, o Analytics calcula somente os resultados dos widgets dessa página.
Nota: A versão Winter '18 contém uma versão beta do recurso de páginas, o que significa que é um recurso de alta qualidade
com limitações conhecidas. Esse recurso não estará disponível ao público em geral, a menos que, ou até que, a Salesforce anuncie
sua disponibilidade geral na documentação ou em comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a
disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas
decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. É possível enviar feedback e
sugestões sobre este recurso no IdeaExchange.
Para usar várias páginas em um painel, edite o painel e clique em Adicionar página (beta) no menu Layouts. As páginas se aplicam
ao layout em que são criadas. Depois de ativar as páginas, não é possível desativá-las no layout do painel.

O Analytics adiciona uma guia para a primeira página. Para adicionar mais páginas, clique em
. Você pode adicionar até cinco páginas
por painel em cada layout. Cada página é exibida como uma guia durante a edição do painel. (Quando você visualiza uma página, ela
tem a aparência de um painel.) Salve o painel para salvar as alterações nas páginas. Filtros globais e seleções são compartilhados entre
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as páginas no layout do painel. Por exemplo, a seleção em uma página também filtra os resultados nas outras páginas. Quando você
cria um layout, todas as páginas no layout atual são copiadas para o novo layout.

Gerenciar páginas
Você pode executar diferentes ações em uma página.

Você pode renomear, clonar ou excluir páginas. Use Mover para a esquerda e Mover para a direita para alterar a ordem em que as
páginas são exibidas no aplicativo móvel Analytics. Os visualizadores do painel móvel podem passar o dedo para navegar pela sequência
de páginas no painel. Para usuários que visualizam o painel em um navegador de desktop, adicione widgets de link para as páginas a
fim de ajudá-los a navegar pelas páginas, conforme mostrado aqui.

Se você excluir uma página, o Analytics excluirá seus widgets do painel caso eles não sejam usados em outras páginas ou layouts. Se
eles forem usados em outros layouts, mas não em outras páginas do layout atual, o Analytics os removerá do layout atual.

Gerenciar widgets em uma página
Você pode mover ou adicionar widgets a outras páginas no painel. Para mover um widget, selecione-o, clique em Mover/Adicionar
no menu de ações do widget e clique em Mover para página. Para adicioná-lo, selecione Adicionar à página.
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Quando você adiciona um widget de uma página em outra, o Analytics adiciona uma instância do mesmo widget. Se você alterar uma
propriedade do widget em uma página, todas as instâncias nas outras páginas serão afetadas. Para indicar que um widget é usado em
várias páginas, o Designer de painéis do Wave destaca o widget em roxo e adiciona um banner no painel direito quando ele é selecionado.

Para fazer um widget operar de forma independente das outras instâncias, selecione o widget e clique em Desvincular no banner.
Se você excluir um widget de uma página:
• caso o widget seja usado em outras páginas, o Analytics o removerá somente da página atual.
• caso o widget não seja usado em outras páginas, mas seja usado em outros layouts, o Analytics o removerá da página e do layout
atual.
• caso o widget não seja usado em outras páginas nem em outros layouts, o Analytics o removerá do painel.
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Economizar tempo editando etapas
Você pediu. Nós ouvimos. Para alterar uma etapa, não é mais necessário cloná-la, basta editá-la. Você pode alterar qualquer parte da
consulta de uma etapa, exceto o conjunto de dados. Por exemplo, você pode alterar medidas e agrupamentos, adicionar uma medida
derivada em uma tabela de comparação ou alterar a ordem das colunas em uma tabela de valores. Lembre-se de que as alterações em
uma etapa afetam todos os widgets que a usam.
Você pode editar a etapa de diversas formas. O método escolhido é muito importante.
• No painel de etapas, clique no botão Editar no menu de ações da etapa. As alterações feitas usando esse método afetam a etapa
e todos os widgets que a usam.

• Clique duas vezes no widget no painel do Designer do Wave ou clique em

no menu de ações do widget.

As alterações feitas usando esse método afetam a etapa e, se aplicável, o widget de tabela ou de gráfico. Por exemplo, alterações
na consulta (como medidas, agrupamentos ou filtros) afetam a etapa. As alterações nas propriedades do widget, nas colunas exibidas
e a ordem das colunas afetam somente o widget. Esses tipos de alterações não afetam outros widgets que usam essa etapa.
Tenha em mente as considerações a seguir ao editar etapas.
• Você não pode editar uma etapa que contenha uma vinculação.
• Você pode editar etapas com tipos de etapa aggregate, aggregateflex, saql e grain. Se você editar um tipo de etapa
aggregate ou aggregateflex que contenha uma consulta SAQL no atributo JSON pigql, o Analytics converterá o tipo
de etapa para saql. Para saber mais sobre as implicações da conversão entre esses tipos de etapa, consulte a Ajuda do Salesforce:
Considerações ao converter um tipo de etapa Aggregate ou Aggregateflex para SAQL (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão).
• Não é possível editar uma etapa usada em um widget de filtro global criado antes da versão Winter '18. Para editar a etapa,
primeiramente converta-o em um filtro global atualizado. (Consulte Criar controles de painel usando filtros globais.)

Encontrar uma etapa sem lanterna e mapa
Anteriormente, era necessário examinar uma longa lista de etapas para encontrar a que você queria. Não é mais. Agora o painel organiza
as etapas em categorias e fornece uma barra de pesquisa para ajudá-lo a localizar suas etapas mais rapidamente.
O painel de etapas categoriza as etapas por nome do conjunto de dados e tipo de etapa. Ele também contém uma categoria especial
para etapas com erro. As categorias e etapas são listadas em ordem alfabética. Você pode recolher cada categoria.
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Clique em ao lado de uma categoria para criar uma etapa desse tipo. Esse recurso está disponível para todas as etapas, exceto etapas
apex, soql e com vários conjuntos de dados. Para acessar as ações disponíveis para uma etapa, passe o mouse sobre a etapa e clique
na seta para baixo.

Controlar filtros de painel com novo comportamento de filtragem por facetas
Agora você tem um controle maior da filtragem por facetas. Você pode especificar quais etapas transmitem suas seleções para filtragem
por facetas de outras etapas. Você também pode controlar quais etapas filtram seus resultados com base nas seleções transmitidas
como facetas. As etapas existentes não são afetadas por essa alteração, retendo seu comportamento de filtragem por facetas.
Para controlar o comportamento de filtragem por facetas de uma etapa, defina as seguintes opções nas propriedades da etapa.
Transmitir seleções como facetas
Controla se as seleções da etapa são transmitidas como facetas, o que filtra outras etapas com facetas.
Aplicar filtros por facetas
Controla se a etapa recebe facetas transmitidas e as aplica como filtros.
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O diagrama a seguir ilustra como as duas opções trabalham juntas para filtrar resultados. Quando uma seleção é feita no widget Account
Type, o Analytics transmite essa seleção para qualquer etapa que receba facetas. O Analytics filtra o widget "# of Opportunities" porque
a opção Receber está ativada. O widget "Total Amount by Account Type" não é filtrado porque a opção Receber está desativada.

Você pode configurar as opções Transmitir seleções como facetas e Aplicar filtros por facetas para os tipos de etapa
aggregateflex, saql e staticflex. Ao criar um desses tipos de etapa, ambas as opções estão ativadas por padrão.
Essas opções não são compatíveis com os seguintes tipos de etapa, aparecendo como somente leitura.
• apex e soql. Elas não oferecem suporte à filtragem por facetas.
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• aggregate, grain e static. Para alterar o comportamento de filtragem por facetas nesses tipos de etapa, edite a propriedade
isFacet no JSON de painel. Se você tentar configurar os parâmetros JSON broadcastFacet e receiveFacet desses
tipos de etapa, ocorrerá um erro.
Para obter uma lista de propriedades JSON de filtragem por facetas compatíveis com cada tipo de etapa, consulte Conheça as alterações
no JSON de painel para Wave Designer.

Refinar seu painel com conteúdo relacionado da Web
Inclua o mundo exterior no seu painel com links para páginas da Web. Por exemplo, se você usar um painel como uma página de entrada
para um portal, poderá criar links estáticos apontando para diferentes sistemas, como um sistema de rastreamento de problemas ou
um sistema de relatórios de despesas.

O campo URL é compatível com HTTP e HTTPS. Ele não oferece suporte à passagem de parâmetros do Salesforce no URL, como campos
de conjunto de dados do Analytics ou de objetos do Salesforce.

Criar controles de painel usando filtros globais
Agora ficou mais fácil criar e gerenciar filtros globais. Você também pode permitir que os visualizadores do painel os alterem.

Trabalhar com filtros globais
Para criar um filtro global, arraste um widget de painel de filtro global ( ) da barra de ferramentas de widget para o painel e clique
em . Cada filtro deve ser baseado em um único campo, sem filtros compostos baseados em vários campos, como Região="Oeste"
e Setor= "CPG".
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Diferentemente do antigo filtro global, os novos filtros globais podem ser alterados temporariamente por um visualizador do painel. A
alteração não é salva. Para impedir que visualizadores alterem um filtro global, clique em Bloqueado ao criá-lo.

Clique em um filtro global dentro do painel para alterá-lo. Clique em

para excluir um filtro global do painel.

Se você excluir um widget de painel de filtro global, o Analytics removerá o painel do painel maior, mas os filtros globais ainda serão
aplicados. Para excluir os filtros globais do painel, ao editar o painel, clique na seta para baixo dentro do botão Filtros globais e, em
seguida, clique em Excluir todos os filtros globais.
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Nota: Se você abrir um painel com um filtro global criado antes da versão Winter '18, uma mensagem pop-up perguntará se
você deseja que o Analytics o converta para a nova versão. Se você concordar, o Analytics converterá todos os filtros globais para
o novo design, mostrando todos os filtros globais em um painel. Durante a conversão, os filtros globais incompatíveis, como filtros
compostos e filtros inválidos que referenciam conjuntos de dados e campos que não existem, não aparecerão no novo widget de
painel de filtro global. Se você não converter o filtro legado para o novo design, poderá continuar usando esse filtro, mas não
poderá adicionar filtros globais ao painel.

Passar filtros globais de um painel vinculado
Se você selecionar Aplicar filtros e seleções nas propriedades de um widget de link, o Analytics passará as seleções no painel atual
como seleções no painel vinculado. Ele também passará os filtros globais como filtros para um painel vinculado, desde que os filtros
sejam aplicáveis. (Na versão anterior, o Analytics passava filtros globais como seleções em um painel vinculado.) O Analytics ignorará
um filtro global se o painel vinculado não usar o conjunto de dados em que o filtro global está definido. Se os painéis de origem e de
destino (vinculados) tiverem um filtro global definido no mesmo campo, o Analytics ignorará o filtro global de origem caso o filtro de
destino esteja bloqueado. Se o filtro não estiver bloqueado, o filtro global de origem sobrescreverá o filtro de destino.
Quando você abre o painel vinculado, os filtros globais recebidos aparecem como filtros externos. Para visualizar os filtros externos,
clique em
, conforme destacado na captura de tela. O painel Filtros externos mostra os filtros recebidos de painéis vinculados (bem
como os filtros pré-configurados em painéis integrados). Você pode remover filtros externos ao visualizar o painel.

Conheça as alterações no JSON de painel para Wave Designer
O JSON de painel contém parâmetros novos e alterados que afetam usuários que criam JSON a partir de zero.
Propriedade JSON

Descrição

broadcastFacet e
receiveFacet

Novas propriedades booleanas. Para obter um controle mais preciso do comportamento de filtragem
por facetas, essas duas propriedades substituem as propriedades isFacet e autoFilter
nos tipos de etapa aggregateflex, saql e staticflex. A propriedade
broadcastFacet controla se as seleções da etapa são transmitidas como facetas. A propriedade
receiveFacet controla se a etapa recebe facetas transmitidas e as aplica como filtros.
Exemplo:
"Amount_1": {
"type": "aggregateflex",
"query": {
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Descrição
"measures": [
[
"sum",
"Amount"
]
]
},
"useGlobal": true,
"isGlobal": false,
"broadcastFacet": true,
"receiveFacet": true,
"selectMode": "single",
"visualizationParameters": {
...
},
"datasets": [
{
"id": "0FbB000000017QxKAI",
"name": "opportunity",
"label": "Opportunities",
"url":
"/services/data/v41.0/wave/datasets/0FbB000000017QxKAI"
}
],
},

Nota: A tabela a seguir resume quais propriedades JSON de filtragem por facetas se aplicam
a cada tipo de etapa.
Tipo da
etapa

isFacet autoFilter broadcastFacet

receiveFacet

saql
aggregateflex
staticflex

Aparece em JSON, mas
sempre defina como falso,
porque essa etapa não pode
receber facetas.

apex

Aparece em JSON, mas
sempre defina como
falso, porque essa etapa
não pode transmitir
facetas.

soql

Aparece em JSON, mas Aparece em JSON, mas
sempre defina como
sempre defina como falso,
falso, porque essa etapa porque essa etapa não pode
receber facetas.
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Descrição
Tipo da
etapa

isFacet autoFilter broadcastFacet

receiveFacet

não pode transmitir
facetas.
aggregate
grain
static

columns

(Somente para painéis de designer do Wave.) Selecione uma lista de campos de etapa a ser incluída
no widget. Use esta propriedade para incluir campos específicos no widget ou alterar a ordem do
campo do widget. Esta propriedade aparece quando você edita um widget com base em um tipo
de etapa aggregateflex ou saql e usa o explorador para reorganizar ou ocultar um campo.
Para especificar os campos ou alterar sua ordem para widgets com base em outros tipos de etapa,
adicione manualmente e defina essa propriedade no JSON.
Exemplo: Uma etapa retorna dados nos seguintes campos: ID, Nome, Valor e Lucro. Para ocultar
os campos ID e Lucro do widget de gráfico (chart_2), defina a propriedade "columns".
"chart_2": {
"parameters": {
"columns": [ "Name", "Amount" ],
"visualizationType": "hbar",
"step": "Amount_Prob_1",
...
},
"type": "chart",
....
}

destinationType

Propriedade existente. Agora você pode criar um link para uma página de painel
("destinationType": "page") ou para um site ("destinationType": "url").
Para definir o URL, especifique-o no parâmetro url.
Exemplos:
"link_to_page": {
"type": "link",
"parameters": {
"destinationType": "page",
"includeState": false,
"text": "Opportunity Details",
"textColor": "#44A2F5",
"textAlignment": "center",
"fontSize": 12,
"destinationLink": {
"name": "9c29106c-ec63-45bc-b1c3-d5ceb6663e04"
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Descrição
}
}
}
"link_to_web_site": {
"type": "link",
"parameters": {
"destinationType": "url",
"includeState": false,
"text": "Salesforce.org Website",
"textColor": "#44A2F5",
"textAlignment": "center",
"fontSize": 12,
"destinationLink": {
"url": "http://www.salesforce.org/",
"tooltip": "Learn about Salesforce's 1-1-1 model."
}
}
}

mobileDisabled

Nova propriedade booleana. Especifica se o painel pode ser acessado no aplicativo móvel. Use esse
parâmetro para ocultar painéis que não apresentam um bom desempenho em dispositivos móveis.
Exemplo:
{
"label": "Opps by Account Owner",
"mobileDisabled": false,
"state":...
}

páginas

Propriedade existente. O Analytics agora oferece suporte a várias páginas. Se você dividir um painel
em várias páginas, cada página terá uma seção na propriedade pages. A propriedade name em
pages é uma propriedade nova e obrigatória para todas as páginas.
Exemplo:
"pages": [
{
"label": "Untitled",
"name": "126228ee-5268-454e-bc15-1c85facc3a29",
"widgets": [
{
"row": 1,
"column": 0,
"rowspan": 6,
"colspan": 10,
"name": "chart_1",
"widgetStyle": {}
},
{
"row": 0,
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Descrição
"column": 0,
"rowspan": 1,
"colspan": 10,
"name": "text_1",
"widgetStyle": {}
}
]
},
{
"label": "Opps by Acct Owner",
"name": "8b51af0c-4be6-4924-b67a-5ee49bb118ed",
"widgets": [
{
"row": 1,
"column": 0,
"rowspan": 6,
"colspan": 10,
"name": "chart_1",
"widgetStyle": {}
},
{
"row": 0,
"column": 0,
"rowspan": 1,
"colspan": 10,
"name": "text_1",
"widgetStyle": {}
}
]
},
{
"label": "Opps Details",
"name": "9c29106c-ec63-45bc-b1c3-d5ceb6663e04",
"widgets": [
{
"row": 0,
"column": 0,
"rowspan": 6,
"colspan": 10,
"name": "chart_1",
"widgetStyle": {}
},
{
"row": 6,
"column": 0,
"rowspan": 4,
"colspan": 10,
"name": "table_1",
"widgetStyle": {}
}
]
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Descrição
}
],

type (step)

Propriedade existente. O Analytics agora oferece suporte beta ao novo tipo de etapa apex. Uma
etapa apex pode ter as seguintes propriedades.
body

Opcional. Blob contendo os parâmetros de entrada exigidos pela classe do controlador do
Apex.
path

Obrigatório. Especifica o nome e o caminho da classe do controlador do Apex.
Exemplo:
"GetStockData": {
"query": {
"body": {
"symbol": "CRM"
},
"path": "stocks"
},
"type": "apex"
}

Para obter mais informações, consulte Usar recursos do Apex em painéis do Analytics (beta).
type (widget)

Propriedade existente. O Analytics oferece suporte a um novo tipo de widget, o widget de painel
de filtro global ("type":"filterpanel"). Esse widget substitui o tipo de widget de filtro
global anterior ("type":"globalfilters"). O widget de painel de filtro global agora
oferece suporte aos seguintes parâmetros.
itemsPerRow

Número de filtros globais exibidos por linha no painel de filtro global
filterItemOptions

Detalhes sobre cada filtro global exibido no painel
propertyColor

Cor do nome do campo
valueColor

Cor do valor do campo
backgroundColor

Cor de segundo plano do filtro
borderColor

Cor da borda do filtro
borderWidth

Largura da borda do filtro
borderRadius

Raio da borda do filtro
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Descrição
título

Detalhes sobre o título do widget de painel de filtro global
visible

Indica se o título está visível na visualização do painel
texto

Detalhes sobre o título: título (label), cor do título (color), tamanho da fonte do título
(fontSize) e alinhamento horizontal (align)
separatorColor

Cor da linha que separa o título do widget dos filtros globais
Os filtros globais são exibidos como uma matriz em uma nova seção chamada filters. Cada
filtro é composto por um campo, um operador e valores de campo, como "Estado contém BA".
Cada filtro usa as seguintes propriedades.
rótulo

Rótulo do campo exibido no filtro global
campos

Nome de API do campo usado para filtrar os registros
operator

Operador do filtro; os operadores com suporte são in (igual a), not in (diferente de) e
matches (contém)
locked

Indica se os visualizadores do painel podem alterar o filtro global
conjunto de dados
Contém o campo name, que especifica o nome de API do conjunto de dados que contém o

campo
value

Matriz de valores de campo usados para filtrar os registros
Exemplo:
"state": {
"steps": {},
"widgets": {
"filterpanel_1": {
"type": "filterpanel",
"parameters": {
"itemsPerRow": 5,
"filterItemOptions": {
"propertyColor": "#44A2F5",
"valueColor": "rgb(80, 27, 217)",
"backgroundColor": "#F2F6FA",
"borderColor": "#2EC2BA",
"borderWidth": 2,
"borderRadius": 8
},
"title": {
"visible": true,
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Descrição
"text": {
"label": "Filters",
"color": "#091A3E",
"fontSize": 18,
"align": "left"
},
"separatorColor": "#2EC2BA"
}
}
}
},
"filters": [
{
"label": "Account.Type",
"fields": [
"Account.Type"
],
"operator": "in",
"locked": false,
"dataset": {
"name": "opportunity"
},
"value": [
"Customer"
]
},
{
"label": "ForecastCategory",
"fields": [
"ForecastCategory"
],
"operator": "in",
"locked": true,
"dataset": {
"name": "opportunity"
},
"value": [
"BestCase"
]
}
],
"gridLayouts": [
...
],
"dataSourceLinks": [],
"widgetStyle": {
...
}
},
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Outros aprimoramentos no Designer de painéis do Wave
Confira estas melhorias no Designer de painéis do Wave.
• Para evitar a perda de alterações não salvas no painel, o Analytics solicitará que você salve as alterações quando atualizar ou fechar
a janela do navegador.
• Salvar um painel novamente com a tecla de atalho S ficou ainda mais rápido. Quando você pressiona S, o pop-up para definir o
aplicativo e o nome do painel não aparece mais.
• Os botões de ação do widget em um painel do designer do Wave agora aparecem como uma barra única com um menu de
sobrecarga.

• Os tamanhos padrão do widget são menores para que eles caibam em espaços mais reduzidos.
• Para mostrar mais precisão, o widget de número agora arredonda os números para a casa decimal mais próxima. Por exemplo,
quando reduzido, 1.111.556 aparece como 1,1 M e 111.045 aparece como 111,0 K. Esse novo comportamento não está disponível
nos widgets de gráfico e tabela quando você especifica Número compacto na propriedade de widget Mostrar valores como.
• Para ocultar um painel no aplicativo móvel do Analytics, clique em
e em
para abrir as propriedades do painel e desmarque
a opção Disponível no aplicativo móvel. Essa opção é selecionada por padrão. Você pode ocultar painéis que não apresentam
um bom desempenho em dispositivos móveis.

• Ao visualizar um painel, agora você pode clicar em uma coluna de uma tabela de valores ou de comparação para classificar os
resultados.
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• Quando você edita um painel, ele retorna o último estado salvo. Ele retém os filtros globais e as seleções iniciais definidas como
parte do painel. No entanto, ele remove as seleções do usuário que foram realizadas durante a visualização e os filtros externos que
foram passados de um painel vinculado ou pré-configurado em um painel incorporado. Anteriormente, quando você editava o
painel, ele retinha as seleções ou os filtros aplicados durante a visualização.

Integração de dados do Analytics: assistente de carregamento, novos conectores,
sugestões inteligentes de preparação de dados
A integração de dados no Analytics ficou mais fácil com os aprimoramentos no editor de fluxo de dados, na página de edição de conjunto
de dados e na página de configuração de replicação. Com o novo assistente de carregamento, você pode visualizar e alterar os atributos
de campos e propriedades de arquivos antes de carregar os dados. No criador de conjunto de dados, selecione e crie fluxos de dados.
NESTA SEÇÃO:
Assumir o controle da replicação
Você está enterrado em uma montanha de replicações? Atualizamos a página de configuração de replicações para facilitar sua
utilização e gerenciamento. Pesquise, classifique e recolha seções para se concentrar somente nas replicações necessárias. Você
pode fazer algumas preparações de dados imediatas ao configurar replicações, alterando atributos de campo como rótulo e tipo. E
pode executar cada replicação individualmente.
Ampliar seu alcance com novos conectores
Conecte-se a muitos mais serviços de dados baseados na Web com os novos conectores Microsoft Dynamics CRM e Google BigQuery.
Os conectores fornecem uma maneira fácil de se conectar a dados localizados dentro e fora da sua organização do Salesforce e
replicá-los no Analytics. E agora adicionamos dois novos conectores remotos.
Preparar dados .csv de maneira inteligente ao criar conjuntos de dados
Nem todos os arquivos são criados da mesma forma. Diferentes delimitadores, padrões de codificação, formatos numéricos e símbolos
monetários podem conspirar para garantir que os dados .csv carregados nunca sejam consistentes. A ajuda está próxima. O Analytics
agora reconhece os detalhes íntimos dos seus arquivos e campos e permite que você visualize e edite propriedades do arquivo e
atributos de campo ao carregar seus dados. Ele também reconhece caracteres não numéricos em campos de número, permitindo
que sejam carregados como medidas com esforço mínimo. E tudo isso é fornecido em um novo assistente que o conduz gentilmente
durante o processo.
Criar conjuntos de dados no fluxo de dados de sua escolha
Unimos o criador de conjunto de dados ao editor de fluxo de dados para transformar a criação de conjuntos de dados do Salesforce
em um processo perfeito. Agora você pode escolher qual fluxo de dados cria o conjunto de dados e editar esse fluxo de dados antes
de executá-lo. Se já estiver trabalhando no editor de fluxo de dados, abra o criador de conjunto de dados clicando em um botão
para adicionar um novo conjunto de dados do Salesforce instantaneamente.
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Manter os dados fluindo com aprimoramentos no fluxo de dados
O editor de fluxo de dados tem novos botões e recursos adicionais. Abra o criador de conjunto de dados diretamente no editor para
adicionar rapidamente um novo conjunto de dados do Salesforce. Use expressões SAQL em nós computeRelative. Selecione uma
origem de compartilhamento em nós de registro. E nunca mais precise atrasar seu fluxo de dados novamente: a replicação agora é
executada automaticamente, se necessário, quando você inicia o fluxo de dados.
Exportar dados para o Einstein Discovery com a transformação de exportação (beta)
Use a nova transformação de exportação em um fluxo de dados para disponibilizar os dados do Analytics no Einstein Discovery. Essa
transformação cria um arquivo de dados e um arquivo de esquema com os dados em um nó de origem especificado no fluxo de
dados. Após a execução do fluxo de dados, os usuários do Einstein Discovery podem acessar esses arquivos por meio da API pública.
Ir direto ao ponto com a página de edição de conjunto de dados atualizada
A página de edição de conjunto de dados foi simplificada para ajudá-lo a obter os itens necessários. Como o foco da página é a
informação, agrupamos as principais informações na parte superior e ocultamos as tarefas atrás dos botões. Também incluímos
informações sobre quando o conjunto de dados foi atualizado pela última vez.
Voltar o relógio dos dados: restaurar versões anteriores dos conjuntos de dados
Erros acontecem. Alguém – obviamente, não você – substituiu os dados no conjunto de dados ou editou o fluxo de dados. Os dados
estão errados nos lenses e os painéis não servem para nada. É quando você chega para salvar o dia. Você restaura uma versão anterior
do conjunto de dados em poucos minutos e se torna o herói do Analytics.
Preparar e limpar seus dados em receitas com sugestões inteligentes e perfis de coluna
As receitas de conjunto de dados foram atualizadas e tiveram uma injeção de inteligência. Avalie a qualidade dos seus dados com
perfis de coluna e obtenha sugestões inteligentes sobre como depurá-los.
Integrar herança de compartilhamento a predicados de segurança
Anteriormente, predicados de segurança e herança de compartilhamento eram mutuamente excludentes. Agora eles funcionam
juntos, facilitando o fornecimento de uma cobertura de segurança total.

Assumir o controle da replicação
Você está enterrado em uma montanha de replicações? Atualizamos a página de configuração de replicações para facilitar sua utilização
e gerenciamento. Pesquise, classifique e recolha seções para se concentrar somente nas replicações necessárias. Você pode fazer algumas
preparações de dados imediatas ao configurar replicações, alterando atributos de campo como rótulo e tipo. E pode executar cada
replicação individualmente.
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Pesquise replicações por nome, nome de conexão, rótulo ou tipo (1). Comece a digitar para restringir a lista aos itens correspondentes.
Como a pesquisa não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas, você não precisa se preocupar com a tecla Shift. Classifique as
replicações de uma seção por qualquer coluna (2). Clique no cabeçalho da coluna para classificar. Clique novamente para inverter a
ordem de classificação. Recolha seções clicando em

(3).

Exibir e editar atributos de campo
Quando você usa conectores para replicar dados de origens diferentes, não há nenhuma garantia de que os tipos, formatos e rótulos
do campo serão consistentes. A inconsistência pode ser um problema quando você está combinando esses dados em um fluxo de
dados ou uma receita. Agora, quando configura ou edita replicações, você pode visualizar e editar esses atributos de campo.
Nota: Os atributos de campo para replicações locais são somente leitura.
Vamos ver um exemplo. O administrador do Analytics na Blue Sky Solar configurou uma conexão remota para replicar dados de
oportunidade de sua organização do Salesforce no Reino Unido. A empresa deseja combinar esses dados com dados de oportunidade
replicados de sua organização local nos Estados Unidos. Ao visualizar os dados do Reino Unido, o administrador clica no cabeçalho de
uma coluna e no botão de edição (

) para abrir o painel de atributos de campo.
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O administrador pode ver que a organização do Reino Unido usa Valor como rótulo de campo no lugar de Quantia e que esses valores
não exibem casas decimais. Ele pode alterar isso rapidamente no painel.
Nota: Somente as alterações no rótulo do campo aparecerão nos dados da visualização. As outras alterações serão aplicadas
quando a replicação for executada.
O administrador agora passa para a coluna Data de fechamento. Nela, os valores de data da organização do Reino Unido incluem
componentes de hora que não estão presentes nos dados dos Estados Unidos. O administrador remove esses componentes do atributo
de formato para garantir a consistência dos valores de data.
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Nota: O tipo do campo só pode ser alterado para texto, e somente em campos de medida e de data. Se você alterar um campo
para texto e quiser desfazer a alteração, volte para a tela de seleção do campo. Em seguida, desmarque e selecione novamente o
campo. O tipo original do campo será restaurado quando você prosseguir para a tela de visualização.

Executar replicações individuais
Anteriormente, para executar uma replicação, era necessário executar todas. Imagine que o administrador do Analytics na Blue Sky Solar
acabou de configurar uma nova replicação de dados de oportunidade na organização remota do Salesforce da empresa. O administrador
está ansioso para preparar a nova replicação para uso em fluxos de dados e receitas e não quer esperar a execução de outras replicações.
Agora, o administrador pode acessar diretamente o menu de ações da replicação e executá-la. Nenhuma outra replicação precisa ser
executada!

Ao executar uma replicação local, você pode optar entre uma extração incremental e uma extração completa.
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Agora você pode executar uma extração completa em uma replicação incremental clicando em um botão. Não é mais necessário
modificar o nó sfdcDigest do objeto no fluxo de dados!

Ampliar seu alcance com novos conectores
Conecte-se a muitos mais serviços de dados baseados na Web com os novos conectores Microsoft Dynamics CRM e Google BigQuery.
Os conectores fornecem uma maneira fácil de se conectar a dados localizados dentro e fora da sua organização do Salesforce e replicá-los
no Analytics. E agora adicionamos dois novos conectores remotos.

Vamos analisar como uma empresa fictícia, Blue Sky Solar, usa esses conectores. A Blue Sky Solar vende e instala painéis solares na
Califórnia e no Arizona.
Conector Microsoft Dynamics CRM
Antes de migrar para o Salesforce, a Blue Sky Solar usava o Microsoft Dynamics 365 como sua solução de CRM. Nem todos os dados
ficaram disponíveis no Salesforce, mas eles não foram perdidos graças ao novo conector Microsoft Dynamics CRM. A empresa agora
pode replicar esses dados no Analytics e disponibilizá-los para uso em lenses e painéis.
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Conector Google BigQuery
Centenas de milhares de pessoas visitam o site da empresa todos os anos. Com o Google Analytics, a equipe de marketing rastreia
o engajamento online e otimiza diariamente o conteúdo do site. Esses dados são disponibilizados no Google BigQuery e agregados
para fornecer indicadores importantes sobre cada visitante. A empresa agora pode replicar esses dados no Analytics e analisá-los
em lenses e painéis.
Consulte Criar uma conexão remota para conhecer as propriedades que precisam ser fornecidas ao configurar esses conectores.
Nota: Filtros e extrações incrementais não estão disponíveis para conexões remotas.

Preparar dados .csv de maneira inteligente ao criar conjuntos de dados
Nem todos os arquivos são criados da mesma forma. Diferentes delimitadores, padrões de codificação, formatos numéricos e símbolos
monetários podem conspirar para garantir que os dados .csv carregados nunca sejam consistentes. A ajuda está próxima. O Analytics
agora reconhece os detalhes íntimos dos seus arquivos e campos e permite que você visualize e edite propriedades do arquivo e atributos
de campo ao carregar seus dados. Ele também reconhece caracteres não numéricos em campos de número, permitindo que sejam
carregados como medidas com esforço mínimo. E tudo isso é fornecido em um novo assistente que o conduz gentilmente durante o
processo.
Vamos ver um exemplo de como o administrador do Analytics na Blue Sky Solar pode usar o novo assistente para carregar uma lista de
preços em formato .csv recebida de um colega do escritório na França.

O campo Preço no arquivo contém formatação e símbolos monetários europeus, usando pontos como separadores de milhares e vírgulas
como separadores decimais. Anteriormente, o administrador teria que editar o arquivo, removendo os símbolos e vírgulas e substituindo
os pontos, para assegurar que o campo fosse reconhecido como uma medida. Agora isso não é mais necessário.
Como sempre, para criar um conjunto de dados a partir de um arquivo .csv, acesse a página inicial do Analytics, clique em Criar e
selecione Conjunto de dados. Selecione Arquivo CSV e clique em Continuar. Na primeira etapa do novo assistente, selecione um
arquivo ou arraste-o para a área de carregamento.
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O Analytics usa o nome do arquivo como o nome do conjunto de dados e seleciona seu aplicativo privado. Você poderá alterar essas
seleções na próxima etapa.

A seção Propriedades detectadas do arquivo mostra o que o Analytics reconheceu sobre o arquivo. Nem sempre o Analytics acerta no
reconhecimento. Por exemplo, se seu arquivo tiver codificação ANSI e o Analytics achar que é UTF-8, podem aparecer caracteres incomuns
na visualização dos dados. Edite aqui as propriedades que não estiverem corretas.
Na etapa final do assistente, você visualiza os dados e revisa os atributos de campo. Para ver os atributos de um campo, clique no campo
na lista à esquerda ou clique na respectiva coluna. Os atributos aparecem no painel da direita.
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O administrador do Analytics na Blue Sky Solar fica satisfeito ao constatar que o campo Preço foi reconhecido como uma medida, apesar
da presença de símbolos de moeda e vírgulas. O Analytics identifica quatro atributos novos para ajudar a carregar dados numéricos em
medidas.

O administrador do Analytics da Blue Sky Solar analisa os atributos para verificar se estão corretos.
Formato de número
Esse atributo identifica como os valores estão formatados no arquivo .csv. Aqui, o Analytics derivou o formato da posição do separador
decimal. O administrador faz uma alteração para refletir o formato real nos dados.
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Símbolo decimal
Esse atributo identifica o símbolo usado como separador decimal. O Analytics usa esse símbolo para determinar o local em que o
separador decimal aparecerá nos valores no conjunto de dados. Como os dados aqui usam vírgulas como separadores decimais, o
administrador altera esse atributo para uma vírgula.
Símbolo de agrupamento
Esse atributo identifica o símbolo usado para agrupar milhares. O Analytics ignora esse valor não numérico ao criar o conjunto de
dados. Os dados aqui usam pontos; portanto, o administrador altera esse atributo para um ponto.
Símbolo de moeda
Esse atributo identifica o símbolo usado para indicar que é um valor monetário. Novamente, o Analytics ignora esse valor não
numérico ao criar o conjunto de dados. Aqui, ele identificou corretamente o símbolo da moeda; portanto, o administrador não faz
nenhuma alteração.
Importante: Se o Analytics não conseguir identificar corretamente esses caracteres não numéricos nas medidas, a criação do
conjunto de dados falhará.
Quando o assistente é concluído, o Analytics executa um trabalho de dados para criar o conjunto de dados.

Clique no link monitor de dados para visualizar o progresso do trabalho no gerenciador de dados.
O administrador da Blue Sky Solar explora o novo conjunto de dados para determinar se os valores de preço foram carregados e formatados
corretamente. Nenhum tempo gasto editando o arquivo .csv!
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Criar conjuntos de dados no fluxo de dados de sua escolha
Unimos o criador de conjunto de dados ao editor de fluxo de dados para transformar a criação de conjuntos de dados do Salesforce em
um processo perfeito. Agora você pode escolher qual fluxo de dados cria o conjunto de dados e editar esse fluxo de dados antes de
executá-lo. Se já estiver trabalhando no editor de fluxo de dados, abra o criador de conjunto de dados clicando em um botão para
adicionar um novo conjunto de dados do Salesforce instantaneamente.
O criador de conjunto de dados é uma ferramenta visual para criar conjuntos de dados a partir de objetos relacionados do Salesforce.
Ele gera as transformações JSON necessárias para extrair e aumentar dados de objeto do Salesforce e registrar os resultados como um
novo conjunto de dados. Anteriormente, essas transformações eram adicionadas automaticamente ao fluxo de dados padrão do
Salesforce. A movimentação ou ajuste dos nós das transformações exigia que o fluxo de dados fosse editado antes de ser executado.
Agora, ao abrir o criador de conjunto de dados na página inicial do Analytics, você pode selecionar a qual fluxo de dados os nós serão
adicionados. Não consegue encontrar um fluxo de dados adequado? Sem problema. Forneça um nome e nós o criaremos para você.

Nota: A opção de adicionar a um novo fluxo de dados estará disponível se você tiver ativado a replicação.
Quando você seleciona os objetos do Salesforce para o seu conjunto de dados, as transformações são adicionadas como novos nós no
fluxo de dados selecionado.
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Às vezes você deseja fazer mais com os dados do Salesforce no fluxo de dados, como adicionar filtros ou cálculos. Basta clicar em Editar
fluxo de dados para acessar diretamente o editor de fluxo de dados. Boa edição!
Se nenhuma edição for necessária, escolha um aplicativo no qual o novo conjunto de dados será criado e clique em Criar conjunto de
dados. O fluxo de dados será colocado na fila para execução e seu novo conjunto de dados estará a caminho.
Nota: Para editar o fluxo de dados, é necessário selecionar a opção Aplicativo compartilhado do conjunto de dados. Quando o
fluxo de dados for executado, o conjunto de dados será criado nesse aplicativo. Você pode editar o conjunto de dados para alterar
o respectivo aplicativo.
E quando você estiver ocupado trabalhando no editor de fluxo de dados e quiser obter dados do Salesforce? Bem, você poderia se dar
ao trabalho de adicionar os nós sfdcDigest, augment e register necessários. Ou salvar seu trabalho e executar o criador de conjunto de
dados. Não é mais. Agora você dispõe de um botão para abrir o criador de conjunto de dados diretamente no editor de fluxo de dados.

305

Notas da versão Salesforce Winter '18

Einstein Analytics: exploração inteligente, filtros globais,
assistente de carregamento

Selecione os objetos e campos no criador para adicioná-los ao fluxo de dados.

Manter os dados fluindo com aprimoramentos no fluxo de dados
O editor de fluxo de dados tem novos botões e recursos adicionais. Abra o criador de conjunto de dados diretamente no editor para
adicionar rapidamente um novo conjunto de dados do Salesforce. Use expressões SAQL em nós computeRelative. Selecione uma origem
de compartilhamento em nós de registro. E nunca mais precise atrasar seu fluxo de dados novamente: a replicação agora é executada
automaticamente, se necessário, quando você inicia o fluxo de dados.
O editor de fluxo de dados é uma ferramenta visual para criar e editar fluxos de dados sem precisar lidar com JSON. Atualizamos os
botões de nó para facilitar a seleção das transformações necessárias.

Também alteramos a forma de interação com nós na tela. Basta clicar em um nó para editá-lo ou passar o mouse sobre ele e clicar na
lixeira para excluí-lo.
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Adicionar conjuntos de dados instantaneamente no editor de fluxo de dados
Adicionar nós para extrair, aumentar e registrar dados do Salesforce no editor de fluxo de dados pode ser um processo demorado. Para
economizar tempo, adicionamos um botão para abrir o criador de conjunto de dados dentro do editor. Selecione os objetos e campos
necessários no conjunto de dados e o Analytics adicionará os nós necessários para criá-lo no fluxo de dados.

Usar expressões SAQL em nós computeRelative no editor de fluxo de dados
O nó computeRelative no editor de fluxo de dados agora tem a mesma funcionalidade de seu equivalente em JSON. Ao adicionar um
campo em um nó computeRelative, você pode selecionar o tipo de expressão SAQL e inserir um cálculo usando SAQL.
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Este exemplo calcula a diferença entre o valor da quantia nas linhas atuais e anteriores nos dados do histórico de oportunidades.

Selecionar uma origem de compartilhamento em nós de registro
Se tiver ativado a herança de compartilhamento no Analytics, agora você pode selecionar uma origem de compartilhamento em nós
de registro. Uma origem de compartilhamento é um objeto do Salesforce do qual o compartilhamento é herdado no conjunto de dados
para determinar o que os usuários de dados podem ver. Só é possível selecionar um objeto que esteja sendo extraído no conjunto de
dados que você está registrando.
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Importante: Nesta versão, também é necessário inserir um predicado de segurança ao selecionar uma origem de compartilhamento.
Se o campo de predicado de segurança estiver vazio quando você selecionar uma origem de compartilhamento, o Analytics
adicionará false como valor padrão. Para obter mais informações, consulte Integrar herança de compartilhamento com
predicados de segurança.

Executar replicação automaticamente ao executar um fluxo de dados dependente
Imagine a seguinte cena. Você acaba de editar seu fluxo de dados para incluir a criação de um conjunto de dados de leads. Na pressa
de executar o fluxo de dados atualizado, você se esquece de executar a replicação dos dados de leads. Você vai tomar um café e, ao
voltar, descobre que houve uma falha no fluxo de dados. Bem, esses dias acabaram. Agora, quando você inicia um fluxo de dados, o
Analytics verifica primeiramente as replicações que precisam ser executadas. Se houver alguma replicação, ela será executada antes da
execução do fluxo de dados.

Aproveite seu café!
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Exportar dados para o Einstein Discovery com a transformação de exportação (beta)
Use a nova transformação de exportação em um fluxo de dados para disponibilizar os dados do Analytics no Einstein Discovery. Essa
transformação cria um arquivo de dados e um arquivo de esquema com os dados em um nó de origem especificado no fluxo de dados.
Após a execução do fluxo de dados, os usuários do Einstein Discovery podem acessar esses arquivos por meio da API pública.
Nota: Esta versão contém uma versão beta da transformação de exportação com qualidade de produção, mas com limitações
conhecidas. Entre em contato com a Salesforce se desejar experimentá-la!
Você pode adicionar um nó de exportação manualmente à definição do fluxo de dados JSON, ou pelo botão Exportar no editor de fluxo
de dados.

Veja um exemplo. Digamos que o seu fluxo de dados contém o nó sfdcDigest, ExtractOpportunities, que extrai todos os
campos do objeto Oportunidade. Para disponibilizar esses dados no Einstein Discovery, adicione um nó de exportação ao fluxo de dados,
especificando o nó de origem e um destino do EinsteinDiscovery. O ID de usuário especificado determina quem pode acessar
os dados no Einstein Discovery.
nó de exportação no JSON do fluxo de dados

nó de exportação no editor de fluxo de dados

"ExportOpportunities": {
"action": "export",
"parameters": {
"source": "ExtractOpportunities",
"target": "EinsteinDiscovery",
"userId": "005R0000000IibgIAC"
}
}

Nota: Nesta versão, o Einstein Discovery é o único destino que pode ser especificado em um nó de exportação.

Ir direto ao ponto com a página de edição de conjunto de dados atualizada
A página de edição de conjunto de dados foi simplificada para ajudá-lo a obter os itens necessários. Como o foco da página é a informação,
agrupamos as principais informações na parte superior e ocultamos as tarefas atrás dos botões. Também incluímos informações sobre
quando o conjunto de dados foi atualizado pela última vez.
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As informações principais ocupam um lugar privilegiado na parte superior da página de edição (1). Obtenha respostas para perguntas
cruciais, como a idade do conjunto de dados e o nível de atualização dos dados. Se for um conjunto de dados obsoleto pronto para
exclusão, consulte a seção Uso (2) para determinar onde ele está sendo usado. E, como sabemos que você não vai renomear ou atualizar
itens todos os dias, colocamos algumas tarefas atrás de botões (3) em vez de deixá-las espalhadas pela página.
A página também tem dois novos botões. Substituir dados (4) inicia o novo assistente de carregamento de CSV, que pode ser usado
para substituir os dados no conjunto de dados. Restaurar conjunto de dados (5) restaura o conjunto de dados para desfazer os erros que
você acaba de cometer!
Importante: As informações de uso não incluem receitas, nem painéis e lenses em aplicativos privados de outras pessoas.
Lembre-se disso ao excluir um conjunto de dados.
Mais um detalhe: você não precisa mais sair do gerenciador de dados para editar um conjunto de dados. Basta acessar a guia Conjuntos
de dados para editar um conjunto de dados diretamente a partir do respectivo menu de ações.
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A página de edição de conjunto de dados é aberta em uma nova guia dentro do gerenciador de dados.

Voltar o relógio dos dados: restaurar versões anteriores dos conjuntos de dados
Erros acontecem. Alguém – obviamente, não você – substituiu os dados no conjunto de dados ou editou o fluxo de dados. Os dados
estão errados nos lenses e os painéis não servem para nada. É quando você chega para salvar o dia. Você restaura uma versão anterior
do conjunto de dados em poucos minutos e se torna o herói do Analytics.
Nota: Para restaurar um conjunto de dados, é necessário ter a permissão Gerenciar Analytics.
Para restaurar um conjunto de dados, acesse sua página de edição e clique em Restaurar conjunto de dados. Você pode escolher
entre as duas últimas versões. Selecione a versão desejada e clique em Restaurar.

312

Notas da versão Salesforce Winter '18

Einstein Analytics: exploração inteligente, filtros globais,
assistente de carregamento

Se você tiver versões mais antigas do conjunto de dados, clique no link Exibir versões mais antigas. Você pode selecionar versões
mais antigas, mas nem sempre o Analytics consegue restaurá-las.
O Analytics executa a restauração como um trabalho de dados, que pode ser rastreado na guia Monitorar do gerenciador de dados.

Se o Analytics não conseguir restaurar o conjunto de dados, o trabalho falhará. Tente restaurar uma versão mais recente do conjunto
de dados.
Importante: A restauração de um conjunto de dados pode afetar os painéis, lenses e fluxos de dados que o usam. Antes de
iniciar a restauração, consulte as informações de uso na página de edição do conjunto de dados para verificar quais ativos serão
afetados.

Preparar e limpar seus dados em receitas com sugestões inteligentes e perfis de coluna
As receitas de conjunto de dados foram atualizadas e tiveram uma injeção de inteligência. Avalie a qualidade dos seus dados com perfis
de coluna e obtenha sugestões inteligentes sobre como depurá-los.
Vamos começar com as alterações que fizemos na página de receita.

313

Notas da versão Salesforce Winter '18

Einstein Analytics: exploração inteligente, filtros globais,
assistente de carregamento

Reduzimos a aglomeração de botões na parte superior da página. Agora um menu da coluna (1) fornece acesso às transformações
disponíveis para essa coluna. As opções são excessivas? O Einstein Analytics sugere transformações (2) com base nos valores da coluna.
Há um novo painel (3) abaixo dos dados da visualização para você incluir ou editar as transformações.
Deseja verificar a qualidade dos dados? O botão Perfil da coluna (4) abre um painel de ferramentas (5) para ajudá-lo a avaliar e limpar
os dados em uma coluna. Os atributos de campo e o navegador do campo também estão aqui, em guias separadas.
Ao adicionar transformações e dados a uma receita, você pode descobrir que o nome original da receita deixou de ser relevante. Agora
você pode alterar o nome da receita sempre que precisar. Basta clicar no botão de edição (6).
Nota: A alteração do nome de uma receita que nunca foi executada também altera o nome do conjunto de dados de destino.
Se a receita já tiver sido executada, a alteração não mudará o nome do conjunto de dados de destino.
NESTA SEÇÃO:
Aceitar uma dica: receber sugestões inteligentes para preparação dos dados
Quando você seleciona uma coluna de datas ou dimensões, o Analytics analisa os valores da coluna nos dados de visualização para
determinar quais transformações serão sugeridas na barra de sugestões.
Depurar dados de forma inteligente com perfis de coluna
O perfil da coluna fornece percepções importantes sobre a qualidade dos dados e sugere transformações adicionais para ajudar a
depurá-los. Esse perfil é especialmente útil ao combinar dados de origens diferentes, o que tende a introduzir inconsistências.

314

Notas da versão Salesforce Winter '18

Einstein Analytics: exploração inteligente, filtros globais,
assistente de carregamento

Aceitar uma dica: receber sugestões inteligentes para preparação dos dados
Quando você seleciona uma coluna de datas ou dimensões, o Analytics analisa os valores da coluna nos dados de visualização para
determinar quais transformações serão sugeridas na barra de sugestões.
O Analytics pode até sugerir as configurações de transformação a serem usadas. Por exemplo, se os valores tiverem um possível delimitador,
como um travessão, o Analytics sugerirá a transformação Divisão e também o delimitador.

Se você não visualizar a transformação desejada na barra de sugestões, selecione-a na lista completa no menu da coluna.
Com colunas de medidas, o Analytics sugere as funções para uso em fórmulas com base nos valores numéricos da coluna. Por exemplo,
se os valores tiverem uma ou mais casas decimais, o Analytics sugerirá funções como arredondar ou truncar. Quando você seleciona
uma função sugerida, o Analytics a adiciona à fórmula no painel de transformação.
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Dica: A fórmula sugerida é somente um ponto de partida. Você pode usá-la como está, fazer adições ou começar novamente.

Depurar dados de forma inteligente com perfis de coluna
O perfil da coluna fornece percepções importantes sobre a qualidade dos dados e sugere transformações adicionais para ajudar a
depurá-los. Esse perfil é especialmente útil ao combinar dados de origens diferentes, o que tende a introduzir inconsistências.
Vamos ver um exemplo de uso do perfil para analisar a qualidade dos dados em um conjunto de leads. Selecione a coluna que deseja
analisar e clique em

. O perfil de coluna será aberto à direita da receita.
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Nota: As seções exibidas no perfil dependem do tipo de coluna.
Isto é o que você verá no perfil de coluna.
Tamanho de amostra
Mostra o número de linhas na amostra. Por padrão, o perfil inclui somente as linhas na visualização da receita. Para usar uma amostra
maior, clique em

.

Valores válidos
Fornece uma ideia de como a coluna é preenchida. Uma alta proporção de valores nulos pode indicar dados de baixa qualidade,
com utilidade limitada em lenses e painéis.
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Valores frequentes
Mostra a contagem dos cinco principais valores na coluna. Para exibir a contagem de todos os valores da amostra, clique em Exibir
mais. Essas informações fornecem uma percepção rápida sobre a variação nos dados. Este exemplo mostra valores diferentes para
o mesmo país, o que pode afetar o agrupamento e a filtragem em um lens ou painel.

Em colunas de data ou dimensão, clique em uma ou mais barras para ver as transformações sugeridas para esses valores. Neste
exemplo, ao selecionar o valor US, o Analytics sugere substituí-lo ou filtrá-lo.

Comprimento da string (somente colunas de dimensão)
Fornece um detalhamento do número de caracteres nos valores de dimensão. Uma variação maior do que a esperada pode indicar
problemas de inconsistência com dados de origens mistas.
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Clusters (somente colunas de dimensão)
Clusters são agrupamentos de valores semelhantes apresentados como uma barra empilhada. Para ver qual valor um segmento
representa, passe o mouse sobre ele.

Na coluna País, o Analytics encontrou instâncias de "USA" e "US", além de "UK" e "U/K". Esses valores podem ser realmente diferentes,
mas também podem indicar inconsistências em dados de diferentes origens, ou simplesmente erros de digitação.
Nota: Os clusters funcionam melhor com valores no idioma inglês. Valores em outros idiomas podem produzir resultados
inesperados.
Para ajudá-lo a depurar os dados, o Analytics sugere a nova transformação Particionar por cluster sempre que identifica clusters.
Essa transformação funciona exatamente como o particionamento convencional, mas inicia o processo sugerindo os particionamentos
e valores.

Você pode adicionar a transformação sem alterá-la ou adicionar mais particionamentos e valores.
Anomalias (somente colunas de dimensão)
Exibe valores que não são consistentes com outros valores na coluna. Neste exemplo, o Analytics identificou dois valores em uma
coluna de referência em que a maioria dos valores está no formato 123-456-789.
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Novamente, para ajudá-lo a depurar os dados, o Analytics sugere transformações quando você clica em uma ou mais barras. Por
exemplo, você pode substituir ou filtrar os valores.
Histograma (somente colunas de medidas e datas)

O histograma mostra a distribuição dos valores em uma coluna de datas ou medidas. Cada barra representa um intervalo predefinido,
e a altura da barra mostra a frequência dos valores que estão dentro desse intervalo. Passe o mouse sobre uma barra para exibir o
intervalo e a frequência dos valores que ela representa.
Use o histograma para determinar se os dados estão dentro dos intervalos esperados. Dados fora do intervalo e com baixa frequência
podem indicar inconsistências ou dados que podem afetar os cálculos de agregação.
As colunas de medidas também exibem informações estatísticas que podem ser usadas na preparação dos dados.

Com colunas de datas, você pode selecionar o intervalo de tempo para agrupar valores por ano ou por trimestre.
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Integrar herança de compartilhamento a predicados de segurança
Anteriormente, predicados de segurança e herança de compartilhamento eram mutuamente excludentes. Agora eles funcionam juntos,
facilitando o fornecimento de uma cobertura de segurança total.
Com a introdução recente de herança de compartilhamento no Analytics, muitas empresas aplicaram suas configurações de
compartilhamento do Salesforce a conjuntos de dados do Analytics. Isso tornou a vida dos administradores muito mais fácil.
Agora você pode especificar um predicado de segurança para ser aplicado aos usuários que ficam fora do escopo da herança de
compartilhamento. Você pode até mesmo definir o predicado de segurança como "falso" para bloquear todos os usuários não cobertos
pelo compartilhamento. Na verdade, esse predicado é o padrão quando o compartilhamento está ativado em conjuntos de dados
existentes.
Como parte do processo ELT (extrair, carregar e transformar), você especifica de quais objetos de origem compatíveis as configurações
de compartilhamento serão herdadas. Você pode herdar configurações de compartilhamento de apenas um objeto, independentemente
de quantos objetos de origem são usados na criação de um conjunto de dados. Um usuário pode ver até 2.000 registro de qualquer
objeto de origem específico.
Você especifica o predicado no editor de fluxo de dados (ou o nó adequado na definição de transformação ELT) e na página de edição
de conjunto de dados. Se você usar herança de compartilhamento, deverá definir um predicado.

Exemplo
Neste trecho de um arquivo de definição de fluxo de dados, quando os limites de compartilhamento são excedidos, os usuários veem
somente as oportunidades de sua propriedade.
"reg": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"source": "Opportunity_final",
"name": "Opportunity w/ Account",
"alias": "Oppty_w_Acct",
"rowLevelSharingSource": "Opportunity",
"rowLevelSecurityFilter": "'OwnerId' == \"$User.Id\""
}
},

Para obter mais informações sobre predicados de segurança e herança de compartilhamento, consulte o Guia de integração de dados.
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Analytics Einstein Discovery: mais acesso a dados, melhores histórias
Novos recursos no Einstein Discovery facilitam a exploração do poder da ciência dos dados. As análises estatísticas e preditivas lhe
fornecem respostas, explicações e recomendações.
NESTA SEÇÃO:
Conectar-se aos dados do Salesforce ainda mais facilmente com o Einstein Discovery
O conector de dados do Salesforce do Einstein Discovery agora inclui um link Minha organização para você se conectar com um
clique à sua organização do Salesforce. Agora há suporte à autenticação de dois fatores.
Exibir recomendações do Einstein Discovery em um objeto do Salesforce (piloto)
Estamos testando o suporte nativo à importação de recomendações do Einstein Discovery para um objeto do Salesforce. Anteriormente,
era necessário instalar um pacote gerenciado para ativar o recurso Writeback.
Melhorar ainda mais sua história com o aperfeiçoador de história
O Einstein Discovery identifica formas de melhorar sua história. O aperfeiçoador de história detecta valores extremos, valores idênticos,
variáveis com pouca variação e variáveis altamente correlacionadas, facilitando a criação do seu modelo com base em práticas
recomendadas.
Aprender quais fatores promovem alterações ao longo do tempo com a linha de tempo da história
A linha de tempo da história mostra o que aconteceu e o motivo. Você também pode comparar um período de tempo diferente
com o período equivalente em anos anteriores. Por exemplo, você pode comparar o quarto trimestre deste ano com o quarto
trimestre do ano anterior.
Manter sua análise em dia com a atualização da história
Você pode atualizar uma história para obter dados atualizados e, em seguida, executar novamente a análise. Esse recurso está
disponível somente para histórias que usam dados do Salesforce ou CSV.
Criar conjuntos de dados em um fluxo de dados do Einstein Analytics (Beta)
Use um fluxo de dados do Einstein Analytics para criar um conjunto de dados do Einstein Discovery com base nos dados de objetos
do Salesforce, objetos replicados ou conjuntos de dados existentes.
CONSULTE TAMBÉM:
Trailhead: Integração de dados do Einstein Discovery

Conectar-se aos dados do Salesforce ainda mais facilmente com o Einstein Discovery
O conector de dados do Salesforce do Einstein Discovery agora inclui um link Minha organização para você se conectar com um clique
à sua organização do Salesforce. Agora há suporte à autenticação de dois fatores.
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Exibir recomendações do Einstein Discovery em um objeto do Salesforce (piloto)
Estamos testando o suporte nativo à importação de recomendações do Einstein Discovery para um objeto do Salesforce. Anteriormente,
era necessário instalar um pacote gerenciado para ativar o recurso Writeback.

Melhorar ainda mais sua história com o aperfeiçoador de história
O Einstein Discovery identifica formas de melhorar sua história. O aperfeiçoador de história detecta valores extremos, valores idênticos,
variáveis com pouca variação e variáveis altamente correlacionadas, facilitando a criação do seu modelo com base em práticas
recomendadas.

Aprender quais fatores promovem alterações ao longo do tempo com a linha de tempo da história
A linha de tempo da história mostra o que aconteceu e o motivo. Você também pode comparar um período de tempo diferente com
o período equivalente em anos anteriores. Por exemplo, você pode comparar o quarto trimestre deste ano com o quarto trimestre do
ano anterior.

323

Notas da versão Salesforce Winter '18

Einstein Analytics: exploração inteligente, filtros globais,
assistente de carregamento

Manter sua análise em dia com a atualização da história
Você pode atualizar uma história para obter dados atualizados e, em seguida, executar novamente a análise. Esse recurso está disponível
somente para histórias que usam dados do Salesforce ou CSV.

Criar conjuntos de dados em um fluxo de dados do Einstein Analytics (Beta)
Use um fluxo de dados do Einstein Analytics para criar um conjunto de dados do Einstein Discovery com base nos dados de objetos do
Salesforce, objetos replicados ou conjuntos de dados existentes.

Analytics Mobile: mais gráficos, imagens de segundo plano personalizadas, painéis
e lenses atualizados
Explore e apresente seus painéis e lenses favoritos com belos gráficos, idênticos aos do Analytics no desktop.
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NESTA SEÇÃO:
Experimentar novos gráficos em dispositivos iOS
Apresente análises de dados impressionantes com os belos gráficos novos disponíveis no Analytics para iOS. Além da nova aparência
dos gráficos padrão de barras e linhas, há muitas opções novas, incluindo matriz, mapa de árvore e pirâmide.
Explorar os painéis e lenses mais recentes em dispositivos Android
Visualize e explore seus painéis e lenses favoritos do Analytics no desktop. Nesta versão, o Analytics para Android tornou-se uma
solução completa para os usuários do Android fazerem análises em trânsito.

Experimentar novos gráficos em dispositivos iOS
Apresente análises de dados impressionantes com os belos gráficos novos disponíveis no Analytics para iOS. Além da nova aparência
dos gráficos padrão de barras e linhas, há muitas opções novas, incluindo matriz, mapa de árvore e pirâmide.
O Analytics está disponível para dispositivos que executam o iOS 9 ou posterior. Para utilizar os aprimoramentos mais recentes, baixe o
Analytics para iOS da App Store. Estes são os novos recursos desde a última versão do Salesforce.
• Crie mesclas coloridas de medidas usando o novo gráfico de radar de métricas.

• Visualize grupos de dados por área com o novo gráfico de mapa de árvore.
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• Torne-se um artista de dados de infográfico usando o novo gráfico de pirâmide.
• Com o widget de texto aprimorado correspondente ao do Analytics no desktop, toque em qualquer texto encapsulado para abrir
o widget e visualizar o conteúdo completo.
• Visualize painéis personalizados com suas próprias imagens de segundo plano.
• Gráficos de barras, de linhas e de anel totalmente reformulados! Os gráficos agora são semelhantes aos que você vê no Analytics
para desktop, com suporte a treliça, temas, linhas de referência e muito mais.
• Analise a evolução dos dados ao longo do tempo usando o novo gráfico de linha de tempo, agora com suporte a linha preditiva.
• Faça comparações mais avançadas dos dados com o gráfico de matriz.
• Compreenda as alterações cumulativas de forma mais inteligente com o novo gráfico de cachoeira empilhada.
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• Aproveite os recursos do Designer de painéis do Wave, como valores iniciais dinâmicos, tokens de usuário em consultas e vinculações
aninhadas.
• Turbine sua exploração de dados com suporte para lenses criados na nova janela do explorador do Analytics no desktop.
• Obtenha percepções sobre seus objetos do Salesforce usando etapas SOQL.

Explorar os painéis e lenses mais recentes em dispositivos Android
Visualize e explore seus painéis e lenses favoritos do Analytics no desktop. Nesta versão, o Analytics para Android tornou-se uma solução
completa para os usuários do Android fazerem análises em trânsito.
O Analytics está disponível para dispositivos que executam o Android 5 ou posterior. Para utilizar os aprimoramentos mais recentes,
baixe o Analytics para Android da Google Play™. Estes são os novos recursos desde a última versão do Salesforce.
• Gráficos de barras, de linhas e de anel totalmente reformulados! Os gráficos agora são semelhantes aos que você vê no Analytics
para desktop, com suporte a treliça, temas, linhas de referência e muito mais.
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• Expanda seu repertório de visualização com gráficos de dispersão, gráficos de barras e linhas e gráficos de cascata.
• Com o widget de texto aprimorado correspondente ao do Analytics no desktop, toque em qualquer texto encapsulado para abrir
o widget e visualizar o conteúdo completo.
• Visualize painéis personalizados com suas próprias imagens de segundo plano.
• Aproveite os recursos do Designer de painéis do Wave, como valores iniciais dinâmicos, tokens de usuário em consultas e vinculações
aninhadas.
• Turbine sua exploração de dados com suporte para lenses criados na nova janela do explorador do Analytics no desktop.
• Obtenha percepções sobre seus objetos do Salesforce usando etapas SOQL.

Desenvolvimento e personalização do Analytics: novos eventos de SDK e
funcionalidade de SAQL, controle integrado do cabeçalho do painel
O SAQL, a API REST e o SDK continuam a se expandir. Novas funções, novos pontos finais, novos eventos. Use Apex no seu painel. Use
ícones personalizados e conjuntos de dados conectados em seus modelos.
NESTA SEÇÃO:
Modelos do Analytics proporcionam funcionalidade mais robusta aos aplicativos
Os modelos incluem suporte ao carregamento de ícones personalizados, conjuntos de dados conectados e recursos mais amplos
do assistente de configuração.
Atualizações na API REST
Informe-se sobre as atualizações mais recentes na API REST e nas representações associadas. Agora há novos pontos finais para
descobrir quais conjuntos de dados e objetos são cobertos pelo recurso de herança de compartilhamento.
Descubra painéis com a nova funcionalidade de SDK.
O SDK agora inclui eventos para descobrir quais componentes de painel estão disponíveis.
Aproveitar as novas funcionalidades de SAQL
As funcionalidades de SAQL continuam se expandindo com novas funções interessantes. Deseja executar conversões de strings e
números de maneira semelhante à transformação do fluxo de dados dim2mea? Agora você pode! Outras alterações incluem a
capacidade de converter datas em segundos de época e aprimoramentos em min() e max().
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Colaborar em painéis com anotações em comunidades
Promova um ambiente de comunicação aberta possibilitado por painéis do Analytics integrados a comunidades. Com o recurso de
anotação agora disponível no Analytics para comunidades, parceiros e clientes podem conversar em feeds do Chatter usando
widgets de painel individuais.
Controlar a exibição e a funcionalidade de painéis integrados
Com o novo atributo Mostrar cabeçalho, você controla a visibilidade da barra de cabeçalho em um painel integrado do Analytics.
Além de economizar espaço, a ocultação do painel também oculta os controles de ícone Abrir no Analytics e Filtros. O atributo está
disponível no Visualforce, Lightning App Builder, Community Builder, Editor de layout de página avançado do Salesforce Classic e
componente Painel do Wave no Lightning Out.
Usar recursos do Apex em painéis do Analytics (beta)
Usando uma etapa apex, os desenvolvedores agora podem incluir funcionalidades personalizadas do Apex em um painel para
acessar recursos da plataforma Salesforce que não têm suporte nativo no Analytics. Por exemplo, eles podem recuperar dados
usando qualquer API, manipular dados usando classes do Apex ou aplicar instruções de caso simples ou aprendizagem de máquina
complexa. Também é possível usar o AppExchange para coisas como integrar o Twitter ao Einstein Analytics, tudo de uma forma
familiar.
Empacotar suas receitas
Você pode adicionar uma receita do Analytics ao criar um pacote ou conjunto de alterações.

Modelos do Analytics proporcionam funcionalidade mais robusta aos aplicativos
Os modelos incluem suporte ao carregamento de ícones personalizados, conjuntos de dados conectados e recursos mais amplos do
assistente de configuração.
Os desenvolvedores podem criar um modelo do Analytics para qualquer aplicativo criado com o Einstein Analytics. Seus clientes podem
criar uma instância desse aplicativo com apenas alguns cliques. Você pode usar o modelo para distribuir seu aplicativo, exatamente
como a Salesforce comercializa os aplicativos pré-construídos Sales Analytics e Service Analytics.
Aprimoramos continuamente os modelos do Analytics Templates para permitir o desenvolvimento de aplicativos mais robustos. A
versão mais recente inclui os seguintes recursos:
• Capacidade de carregar ícones personalizados, que podem ser usados para representar seu modelo durante o fluxo de criação do
aplicativo. Os ícones personalizados são exibidos na lista de modelos da página de criação de aplicativo do Analytics.
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• Suporte a aplicativos que usam conjuntos de dados conectados.
• Novos eventos em páginas do Visualforce que fornecem a funcionalidade de assistente de configuração:
– Close: Fecha o assistente.
– Buttons: Altera o texto dos botões de voltar e avançar no assistente do aplicativo, além de ativar ou desativar os botões.
– Create. Cria um aplicativo antes da tela final do assistente. Chama POST /wave/folder e retorna os resultados.

Atualizações na API REST
Informe-se sobre as atualizações mais recentes na API REST e nas representações associadas. Agora há novos pontos finais para descobrir
quais conjuntos de dados e objetos são cobertos pelo recurso de herança de compartilhamento.

Trabalhar com configurações de segurança
Os novos pontos finais a seguir permitem que o desenvolvedor determine se um objeto de origem tem suporte a herança de
compartilhamento ou qual é o tipo de suporte a herança de compartilhamento de um conjunto de dados.
/wave/security/coverage/objects/${objectApiName}
Fornece informações sobre o suporte de um objeto a herança de compartilhamento. Forneça o objectApiName e descubra se o
Analytics pode herdar configurações de compartilhamento dele, bem como o rótulo, o nome e o namespace do objeto.
/wave/security/coverage/datasets/${datasetIdOrApiName}/versions/${versionId}
Fornece informações sobre a cobertura de segurança de uma determinada versão do conjunto de dados. Lista todos os objetos de
origem que são locais na organização (sem objetos de outras organizações ou outras origens externas).
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Atualizações gerais
Para obter mais informações sobre as representações e propriedades atualizadas, consulte o Guia do desenvolvedor da API REST do Wave.

Descubra painéis com a nova funcionalidade de SDK.
O SDK agora inclui eventos para descobrir quais componentes de painel estão disponíveis.
A versão inicial do SDK do Analytics fornecia eventos que permitiam configurar dinamicamente o filtro em um painel do Analytics,
interagir com o painel alterando dinamicamente a seleção ou ser notificado sobre uma seleção com os dados associados. Agora
adicionamos eventos que fornecem mais contexto do painel. Use esses eventos para descobrir os ativos do painel.

wave:discoverDashboard
Este evento envia uma solicitação global aos ativos de painel do Analytics e aqueles que estão ouvindo respondem com suas informações
de identificação por meio do evento wave:discoverResponse. Opcionalmente, você pode incluir seu próprio parâmetro, que
será incluído na resposta.
Esses eventos são especialmente úteis para descobrir quando um painel está sendo adicionado dinamicamente à página ou quando
há vários painéis na página.
({
addDashboard: function(component, event, helper) {
var selectCmp = component.find("idTextBox");
component.set("v.dashboardId", selectCmp.get("v.value"));
var config = {
"dashboardId": selectCmp.get("v.value"),
"showHeader": false,
"height": 400
};
$A.createComponent("wave:waveDashboard", config,
function(dashboard, status, err) {
if (status === "SUCCESS") {
dashboard.set("v.rendered", true);
dashboard.set("v.showHeader", false);
component.set("v.body", dashboard);
} else if (status === "INCOMPLETE") {
console.log("No response from server or client is offline.")
} else if (status === "ERROR") {
console.log("Error: " + err);
}
}
);
},
discoverDashboard: function(component, event, helper) {
$A.get("e.wave:discover").fire();
},
handleDiscoverResponse: function(cmp, event, helper) {
var myText = cmp.find("outName");
myText.set("v.value", event.getParam("id"));
},
})
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wave:discoverResponse
Esse evento é acionado pelos ativos do painel que estão ouvindo em resposta ao evento wave:discoverDashboard. Esses
eventos trabalham conjuntamente para fornecer as notificações e respostas necessárias.
A carga útil inclui o identificador do painel, o tipo do componente, o título do painel, se o painel ainda está sendo carregado, e o parâmetro
opcional enviado com a solicitação.

Recursos
Para obter mais informações sobre os eventos de SDK do Analytics, consulte o Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning e o
Guia do desenvolvedor do SDK do Analytics.

Aproveitar as novas funcionalidades de SAQL
As funcionalidades de SAQL continuam se expandindo com novas funções interessantes. Deseja executar conversões de strings e
números de maneira semelhante à transformação do fluxo de dados dim2mea? Agora você pode! Outras alterações incluem a capacidade
de converter datas em segundos de época e aprimoramentos em min() e max().

Conversões de números e strings SAQL
Se você usa a transformação de fluxo de dados edge-dim2mea para converter strings em números, sabe que não há transformação
mea2dim. As funções SAQL a seguir permitem que os usuários realizem ambas as transformações. Você pode até mesmo usá-las no
lugar de edge-dim2mea.
number_to_string(number, number_format)
Função para converter um literal numérico em um literal de string. Os recursos compatíveis são semelhantes aos do Microsoft Excel®:
• Formato <POSITIVE>;<NEGATIVE>
• 0, #, separador decimal (.)
• Separador de milhares (,)
• Porcentagens (sufixo %)
• Caracteres de prefixo e sufixo ($, +, -, (,), :, !, ^,&,’,~,{,})
Para exibir

Como

Use o código

1234.56

1234.6

####.#

8.9

8.900

#.000

.631

0.6

0.#

12

12.0

#.0#

1234.568

1234.57

#.0#

12000

12,000

#,###

12000

12

#,

12200000

12.2

0.0,,

12

00012

00000

0.03457

3.46%

#.00%
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Para exibir

Como

Use o código

12.3

$12.30

$#.00;($#.00)

-12.3

($12.30)

$#.00;($#.00)

32

+

+;-

-32

-

+;-

string_to_number(string)
Converte um literal de string em um literal numérico.
date_to_string(date, formatString)
A função toString(date, formatString) foi renomeada como date_to_string(date, formatString). A função toString(date, formatString)
será descontinuada em uma versão futura. No entanto, para preservar a compatibilidade com versões anteriores, a função toString(date,
formatString) ainda é válida.

Conversão de época
O SAQL há muito tempo converte números de época (número de segundos) em datas usando a função toDate(). Agora você pode fazer
o inverso.
date_to_epoch(date)
Converta uma data em segundos de época, ou o número de segundos transcorridos desde 1º de janeiro de 1970 às 00:00:00.000
GMT. Primeiro use a função toDate() para formatar a data corretamente.

Atualizações gerais
As funções de agregação min() e max() foram aprimoradas para aceitar tipos de data. Com isso, min() retorna o valor mais antigo de um
campo de data, enquanto max() retorna o valor mais recente.
Primeiro use a função toDate() para formatar a data corretamente. Por exemplo:
q = load "case";
q = foreach q generate 'ClosedDate_Year' as 'year', toDate(ClosedDate_Year + "-" +
ClosedDate_Month + "-" + ClosedDate_Day, "yyyy-MM-dd") as date;
q = group q by 'year';
q = foreach q generate year, min('date') as 'mindate', max('date') as 'maxdate';
q = limit q 100;

Para obter mais informações sobre as funções atualizadas, consulte o Guia de referência de SAQL do Analytics.

Colaborar em painéis com anotações em comunidades
Promova um ambiente de comunicação aberta possibilitado por painéis do Analytics integrados a comunidades. Com o recurso de
anotação agora disponível no Analytics para comunidades, parceiros e clientes podem conversar em feeds do Chatter usando widgets
de painel individuais.
Nota: Esse recurso tem suporte em comunidades, mas não em portais, para usuários com uma licença Comunidade de clientes
Plus ou Comunidade de parceiros. Se você ainda não tiver o Analytics para Comunidades, esse recurso exigirá configuração. Para
obter mais informações, consulte Compartilhar o Analytics com comunidades.
Para configurar o recurso de anotações, verifique se o Chatter está ativado para os usuários da comunidade. Ative também o rastreamento
de feed nos ativos do Analytics. (Para obter mais detalhes, consulte Ativar anotações em widgets de painel.) Pronto!

333

Notas da versão Salesforce Winter '18

Para criar anotações, clique em

Einstein Analytics: exploração inteligente, filtros globais,
assistente de carregamento

para abrir o painel integrado no Analytics. Selecione Anotar no menu suspenso de um widget.

No painel de anotações, você pode inserir mensagens e fazer @menção a pessoas na sua organização que tenham acesso ao painel.
Você também pode compartilhar capturas de tela do estado atual do painel. As anotações em painéis do Analytics são integradas
nativamente ao Chatter e os comentários em painéis também aparecem como publicações do Chatter. Quando clicam no botão Seguir,
os usuários veem todos os comentários no painel. No Chatter, eles podem clicar na imagem do painel para navegar diretamente para
a anotação no painel no Analytics, onde podem participar da conversa.
A visibilidade das publicações depende do tipo de usuário que fez a publicação original. Por segurança, usuários externos da comunidade
não podem visualizar anotações criadas por usuários internos da organização. Porém, quando um usuário interno responde em uma
anotação iniciada por um usuário externo, todos os usuários podem ver todas as publicações. Para obter mais informações, consulte a
propriedade visibility no Guia do desenvolvedor da API REST do Chatter.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Colaborar com anotações de painéis

Controlar a exibição e a funcionalidade de painéis integrados
Com o novo atributo Mostrar cabeçalho, você controla a visibilidade da barra de cabeçalho em um painel integrado do Analytics. Além
de economizar espaço, a ocultação do painel também oculta os controles de ícone Abrir no Analytics e Filtros. O atributo está disponível
no Visualforce, Lightning App Builder, Community Builder, Editor de layout de página avançado do Salesforce Classic e componente
Painel do Wave no Lightning Out.
Ocultar o cabeçalho de um painel integrado é útil quando você deseja restringir o controle sobre o painel ou o acesso aos dados. Por
exemplo, com o recurso Filtros globais atualizado, qualquer pessoa que esteja visualizando um painel integrado pode ver e remover
filtros. Se você tiver configurado filtros com base em considerações de segurança, não é aconselhável permitir que os usuários removam
esses filtros.
Nota: O Inspetor de painel não está mais disponível nos cabeçalhos de painel integrados por questões de usabilidade em painéis
pequenos.
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Se o atributo showHeader estiver configurado como true, o painel será exibido com uma barra de cabeçalho que inclui informações e
controles do painel. Se estiver configurado como false, o painel será exibido sem a barra de cabeçalho. No entanto, a barra de cabeçalho
é exibida quando showSharing ou showTitle está configurado como true.
O painel integrado à esquerda tem uma barra de cabeçalho. No lado direito, a barra de cabeçalho do painel está oculta.

O cabeçalho de painel integrado inclui o ícone Abrir no Analytics e a data e hora em que os dados do painel foram atualizados. Dependendo
da configuração do painel, o ícone Filtros também pode aparecer. Esta página do Service Analytics mostra dois painéis integrados com
os ícones Filtros nos respectivos cabeçalhos.
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Usar recursos do Apex em painéis do Analytics (beta)
Usando uma etapa apex, os desenvolvedores agora podem incluir funcionalidades personalizadas do Apex em um painel para acessar
recursos da plataforma Salesforce que não têm suporte nativo no Analytics. Por exemplo, eles podem recuperar dados usando qualquer
API, manipular dados usando classes do Apex ou aplicar instruções de caso simples ou aprendizagem de máquina complexa. Também
é possível usar o AppExchange para coisas como integrar o Twitter ao Einstein Analytics, tudo de uma forma familiar.
Nota: A versão Winter '18 contém uma versão beta de etapas apex, o que significa que é um recurso de alta qualidade com
limitações conhecidas. Esse recurso não estará disponível ao público em geral, a menos que, ou até que, a Salesforce anuncie sua
disponibilidade geral na documentação ou em comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a
disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas
decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. É possível enviar feedback e
sugestões sobre este recurso no IdeaExchange.
Para configurar uma etapa apex:
1. Crie uma classe do Apex que retorne dados em um formato que possa ser usado pelo Analytics.
Como em uma etapa soql, o controlador do Apex pode retornar dados tabulares. Diferentemente dos tipos de etapa saql e
soql, o tipo de etapa apex não define as matrizes "strings", "numbers" e "groups". A resposta da classe do Apex
deve declarar esses tipos de coluna.
2. Defina a etapa com o tipo de etapa apex no JSON de painel. A etapa chama o ponto final REST do Apex para retornar os dados da
classe do controlador do Apex.
Você pode anexar um tipo de etapa apex a qualquer widget que ofereça suporte a etapas. No explorador, você pode visualizar os
detalhes da etapa, mas não pode editá-la.
Ao definir uma etapa apex, você pode usar uma vinculação de resultados ou seleção no parâmetro body do JSON da etapa. Você
também pode referenciar o tipo de etapa em uma vinculação de resultados. Se você executar uma consulta da API REST do Analytics
usando uma etapa apex, a consulta será executada como o usuário conectado. As consultas da API REST são contabilizadas nos limites
de API da organização.
Observe as seguintes limitações das etapas apex:
• Se você incluir painéis em um pacote, as etapas apex não serão incluídas e você terá que migrar as classes do Apex separadamente.
• O aplicativo móvel Analytics não é compatível com esse tipo de etapa.
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Exemplo: Você deseja obter dados sobre ações em tempo real de um site para exibi-los no seu painel. Você deve recuperar os
dados de uma API externa e adicionar lógica para determinar o horário de cada preço de ação. Esse é o objetivo do painel.

Para criar esse painel, conclua as seguintes etapas:
1. Crie a classe do controlador do Apex que obtém os dados do site de ações.
2. Adicione o site de ações à lista de permissões do Salesforce.
3. Crie a etapa apex e os outros widgets de painel.

Criar a classe do Apex
Defina os métodos e a classe do controlador do Apex que retorna o preço das ações de diferentes empresas ao longo do tempo.
1. Em Configuração, insira Classes do Apex na caixa Busca rápida e selecione Classes do Apex.
2. Clique em Novo.
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3. Adicione o código a seguir.
@RestResource(urlMapping='/stocks')
global with sharing class StocksRestController {
@HttpPost
global static String stocks(String symbol) {
// default to CRM stock
if (symbol == null) {
symbol = 'CRM';
}
// fetch some stock data
HttpRequest request = new HttpRequest();
Http http = new Http();
// make sure this domain is whitelisted in the proxy
request.setEndpoint('http://dev.markitondemand.com/MODApis/Api/v2/InteractiveChart/json?
parameters=%7B%22Normalized%22%3Afalse%2C%22NumberOfDays%22%3A365%2C%22
DataPeriod%22%3A%22Day%22%2C%22Elements%22%3A%5B%7B%22Symbol%22%3A%22' + symbol +
'%22%2C%22Type%22%3A%22price%22%2C%22Params%22%3A%5B%22c%22%5D%7D%5D%7D');
request.setMethod('GET');
try {
HTTPResponse response = http.send(request);
JSONParser parser = JSON.createParser(response.getBody());
while (parser.nextToken() != null) {
// find the stock part of the response
if (parser.getCurrentToken() == JSONToken.START_OBJECT) {
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// parse the stock response and form the response for this controller
StockResponse responseObject =
(StockResponse)parser.readValueAs(StockResponse.class);
List<ReturnItem> returnItems = new List<ReturnItem>();
Integer i = 0;
for (String curDate : responseObject.dates) {
returnItems.add(new ReturnItem(curDate,
responseObject.elements.get(0).dataSeries.close.values.get(i++)));
}
// return the serialized response
return JSON.serialize(new PackagedReturnItem(returnItems));
}
}
} catch(Exception exp) {
System.debug('exception '+exp);
}
return '';
}
// Parse the stock response
public class StockResponse {
public List<String> dates;
public List<StockResponseElement> elements;
public StockResponse(List<String> dates, List<StockResponseElement> elements)
{
this.dates = dates;
this.elements = elements;
}
}
public class StockResponseElement {
public String type;
public StockResponseDataSeries dataSeries;
public StockResponseElement(String type, StockResponseDataSeries dataSeries) {
this.type = type;
this.dataSeries = dataSeries;
}
}
public class StockResponseDataSeries {
public StockResponseDataSeriesValues close;
public StockResponseDataSeries(StockResponseDataSeriesValues close) {
this.close = close;
}
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}
public class StockResponseDataSeriesValues {
public List<Double> values;
public StockResponseDataSeriesValues(List<Double> values) {
this.values = values;
}
}
public class ReturnItem {
public String dateString;
public Double value;
public ReturnItem(String dateString, Double value) {
this.dateString = dateString;
this.value = value;
}
}
public class ReturnMetadata {
public List<String> strings;
public List<String> numbers;
public List<String> groups;
public ReturnMetadata(List<String> strings, List<String> numbers, List<String>
groups) {
this.strings = strings;
this.numbers = numbers;
this.groups = groups;
}
}
public class PackagedReturnItem {
public List<ReturnItem> data;
public ReturnMetadata metadata;
public PackagedReturnItem(List<ReturnItem> data) {
this.data = data;
this.metadata = new ReturnMetadata(new List<String>{'dateString'}, new
List<String>{'value'}, new List<String>());
}
}
}

4. Clique em Salvar.
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Incluir o site externo na lista de permissões
Para permitir que o Apex consulte pontos finais REST externos, inclua o site na lista de permissões do Salesforce.
1. Em Configuração, insira Remoto na caixa Busca rápida e selecione Configurações de site remoto.
2. Clique em Novo site remoto.

3. Insira o nome e o URL do site remoto.
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4. Clique em Salvar.

Criar a etapa do Apex
Defina manualmente a etapa apex no JSON do painel para obter os resultados de ações da classe do Apex criada anteriormente.
No JSON do painel, adicione a seguinte etapa apex.
"StockData": {
"query": {
"body": {
"symbol": "{{cell(CompaniesList_1.selection, 0, \"value\").asString()}}"
},
"path": "stocks"
},
"type": "apex"
}

A consulta da etapa apex contém os seguintes parâmetros.
body

A vinculação recupera o símbolo da ação quando uma empresa é selecionada no widget de alternância.
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path

Especifica o caminho do recurso da API REST para o controlador do Apex, conforme especificado em urlMapping na anotação
RestResource do controlador do Apex.
O painel exibe quatro widgets. O widget de alternância é baseado em uma etapa estática que mapeia nomes de empresa predefinidos
a símbolos de ações. O widget de tabela e o gráfico de linhas usam a etapa apex para recuperar os resultados. O widget de texto usa
uma vinculação para concatenar "Símbolo selecionado:" e o símbolo da ação da empresa selecionada no widget de alternância.
Este é o aspecto final do JSON de painel.
{
"label": "Stock Quotes",
"mobileDisabled": false,
"state": {
"dataSourceLinks": [],
"filters": [],
"gridLayouts": [
{
"name": "Default",
"numColumns": 12,
"pages": [
{
"label": "Untitled",
"name": "b177a6e6-8ab6-4914-af36-09c7fa23e0c8",
"widgets": [
{
"colspan": 6,
"column": 0,
"name": "pillbox_1",
"row": 0,
"rowspan": 1,
"widgetStyle": {
"borderEdges": []
}
},
{
"colspan": 5,
"column": 7,
"name": "text_1",
"row": 0,
"rowspan": 1,
"widgetStyle": {
"borderEdges": []
}
},
{
"colspan": 6,
"column": 0,
"name": "table_1",
"row": 1,
"rowspan": 7,
"widgetStyle": {
"borderEdges": []
}
},
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{
"colspan": 6,
"column": 6,
"name": "chart_1",
"row": 1,
"rowspan": 7,
"widgetStyle": {
"borderEdges": []
}
}
]

}
],
"rowHeight": "normal",
"selectors": [],
"style": {
"alignmentX": "left",
"alignmentY": "top",
"backgroundColor": "#F2F6FA",
"cellSpacingX": 8,
"cellSpacingY": 8,
"fit": "original",
"gutterColor": "#C5D3E0"
},
"version": 1
}
],
"layouts": [],
"steps": {
"CompaniesList_1": {
"datasets": [],
"dimensions": [],
"groups": [],
"label": "CompaniesList",
"numbers": [],
"selectMode": "singlerequired",
"strings": [],
"type": "staticflex",
"values": [
{
"display": "Salesforce",
"value": "CRM"
},
{
"display": "Apple",
"value": "AAPL"
},
{
"display": "Oracle",
"value": "ORCL"
},
{
"display": "Twitter",
"value": "TWTR"
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},
{
"display": "Facebook",
"value": "FB"
}
],
"broadcastFacet": true
},
"StockData": {
"query": {
"body": {
"symbol": "{{cell(CompaniesList_1.selection, 0,
\"value\").asString()}}"
},
"path": "stocks"
},
"type": "apex"
}
},
"widgetStyle": {
"backgroundColor": "#FFFFFF",
"borderColor": "#E6ECF2",
"borderEdges": [],
"borderRadius": 0,
"borderWidth": 1
},
"widgets": {
"table_1": {
"parameters": {
"borderColor": "#e0e5ee",
"borderWidth": 1,
"cell": {
"backgroundColor": "#ffffff",
"fontColor": "#16325c",
"fontSize": 12
},
"columns": [],
"customBulkActions": [],
"exploreLink": false,
"header": {
"backgroundColor": "#f4f6f9",
"fontColor": "#16325c",
"fontSize": 12
},
"innerMajorBorderColor": "#a8b7c7",
"innerMinorBorderColor": "#e0e5ee",
"mode": "fittocontainer",
"numberOfLines": 1,
"step": "StockData",
"verticalPadding": 8,
"evenRowColor": null,
"oddRowColor": null
},
"type": "table"
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},
"pillbox_1": {
"parameters": {
"compact": false,
"exploreLink": false,
"step": "CompaniesList_1"
},
"type": "pillbox"
},
"text_1": {
"parameters": {
"fontSize": 20,
"text": "Selected symbol: {{ cell(CompaniesList_1.selection, 0,
\"value\").asString() }}",
"textAlignment": "center",
"textColor": "#091A3E"
},
"type": "text"
},
"chart_1": {
"parameters": {
"autoFitMode": "keepLabels",
"showPoints": false,
"legend": {
"showHeader": true,
"show": true,
"customSize": "auto",
"position": "right-top",
"inside": false
},
"axisMode": "multi",
"tooltip": {
"showBinLabel": true,
"measures": "",
"showPercentage": false,
"showDimensions": true,
"showMeasures": true,
"customizeTooltip": false,
"dimensions": ""
},
"visualizationType": "line",
"dashLine": {
"measures": "",
"showDashLine": false
},
"exploreLink": false,
"title": {
"fontSize": 14,
"subtitleFontSize": 11,
"label": "",
"align": "center",
"subtitleLabel": ""
},
"trellis": {
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"flipLabels": false,
"showGridLines": true,
"size": [
100,
100
],
"enable": false,
"type": "x",
"chartsPerLine": 4

},
"fillArea": true,
"showZero": true,
"measureAxis2": {
"sqrtScale": false,
"showTitle": true,
"showAxis": true,
"title": "",
"customDomain": {
"showDomain": false
}
},
"measureAxis1": {
"sqrtScale": false,
"showTitle": true,
"showAxis": true,
"title": "",
"customDomain": {
"showDomain": false
}
},
"theme": "wave",
"step": "StockData",
"dimensionAxis": {
"showTitle": true,
"customSize": "auto",
"showAxis": true,
"title": "",
"icons": {
"useIcons": false,
"iconProps": {
"fit": "cover",
"column": "",
"type": "round"
}
}
},
"drawArea": {
"measure": "",
"showDrawArea": false,
"bounding1": "",
"bounding2": ""
}
},
"type": "chart"
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}
}
},
"datasets": []
}

Empacotar suas receitas
Você pode adicionar uma receita do Analytics ao criar um pacote ou conjunto de alterações.

Receitas em pacotes e conjuntos de alterações
Ao criar seus pacotes ou conjuntos de alterações, selecione Receita do Analytics na lista de componentes disponíveis.

É necessário criar um conjunto de dados com a receita antes de ela estar disponível para empacotamento.
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Comunidades: Portal de conta do cliente, Identidade visual dinâmica
e Community Pulse
Elaborado pensando no gerenciamento de contas, o Portal de conta do cliente oferece a seus
clientes um local privado e seguro para acessar e atualizar as informações de suas contas. Conjuntos
de identidade visual se aliam ao direcionamento de público, tornando fácil alterar dinamicamente
a aparência e estilo de sua comunidade com base no público que visualiza a página. E o Community
Pulse exibe as métricas comunitárias mais importantes em destaque na área Espaços de trabalho.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Dica: Há muito do Lightning no Salesforce ultimamente – Lightning Experience, Lightning
Bolts, componentes do Lightning – e pode ser difícil entender como isso se aplica às
comunidades.
Lembre-se apenas que as soluções Lightning Bolt e os modelos do Lightning usam a mesma
tecnologia subjacente do Lightning Experience – especificamente, a plataforma Lightning e
componentes do Lightning – mas você não precisa ativar o Lightning Experience para usá-los.

NESTA SEÇÃO:
Modelos do Lightning e soluções Bolt: Novos, atualizados e exportáveis
Esta versão apresenta diversas melhorias nos modelos Atendimento ao cliente (Napili) e Partner Central. Atualize já! Satisfaça os
clientes com uma comunidade dedicada usando o modelo de Portal de conta do cliente. Crie sua comunidade do seu jeito com o
modelo Crie seu próprio. E exporte qualquer modelo personalizado como uma solução Lightning Bolt.
Identidade visual dinâmica: Uma única comunidade, com um visual diferente para cada público
Com os conjuntos de identidade visual, você pode alterar a aparência e o estilo de suas páginas de comunidade com base no público
que está visualizando a página. Não é necessário criar comunidades individuais para cada cliente ou necessidade de negócios. Agora
você cria sua comunidade uma vez e basta mudar o estilo para cada público.
Direcionamento de público: Aumentar seu foco com prioridade e critérios do usuário
Coloque foco em usuários específicos com os novos critérios de público de objeto do usuário, e controle o que as pessoas veem
quando pertencem a mais de um público.
CMS Connect: Suporte para personalização, JSON e mais provedores de CMS
O CMS Connect traz ainda mais maneiras de conectar sua comunidade ao sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS). Se você
usa em seu site conteúdo personalizado do Adobe Experience Manager (AEM), agora pode usar essa personalização em sua
comunidade. O CMS Connect agora é compatível com mais provedores além do AEM. E, se seu site tem conteúdo em JSON, como
artigos e blogs, agora você pode renderizar esse conteúdo na comunidade com uma versão beta do conector JSON. Utilize os vários
recursos do CMS Connect para que sua comunidade e seu site pareçam membros da mesma família.
Melhorias de usabilidade e desempenho: Edição mais fácil de página e componente, CDN, armazenamento em cache e análise de
desempenho
Confira as principais melhorias de usabilidade e desempenho que colocamos nesta versão. No lado da usabilidade, está mais fácil
editar a página atual no Community Builder e excluir componentes no painel Estrutura de página. Desenvolvedores podem iniciar
o Developer Console diretamente no painel Estrutura de página. No lado do desempenho, experimente a nova Rede de entrega de
conteúdo do Communities Cloud (beta) para agilizar o tempo de carregamento de páginas na comunidade. O armazenamento em
cache no lado do cliente também melhora o desempenho. E o Otimizador de página da comunidade agora está disponível ao
público em geral
Comunidades do Lightning: Community 360, arquivos populares e componentes novos e atualizados
Entenda melhor a atividade dos clientes com o Customer 360, integre fluxos em comunidades do Lightning, descubra quais são os
arquivos populares, e encontre o que precisa em sua comunidade peer-to-peer com um novo componente de pesquisa.

349

Notas da versão Salesforce Winter '18

Modelos do Lightning e soluções Bolt: Novos, atualizados e
exportáveis

Chatter em Comunidades do Lightning: Rich Publisher Apps, aprimoramentos do botão Perguntar e fluxos
Adicione seu próprio conteúdo personalizado às discussões, dê mais opções aos membros com o componente Botão Perguntar
aperfeiçoado e crie megafeeds com fluxos.
Arquivos em Comunidades do Lightning: Arquivos externos, bibliotecas na visualização de bloco e pastas em bibliotecas
Acesse arquivos externos em suas comunidades do Lightning usando o Files Connect, use a visualização de bloco para navegar por
bibliotecas, e crie, mova e exclua pastas em bibliotecas.
Gerenciamento de relacionamento com parceiros: Programas e níveis de canal, Cartões de pontuação de parceiro e Fundos de
desenvolvimento de mercado.
Proporcione uma experiência escalonada de comunidade dependendo do nível de experiência, monitore os desempenhos individuais
com cartões de pontuação de parceiros (beta), e gerencie orçamentos de parceiro com fundos de desenvolvimento de mercado.
Community Analytics: Community Pulse e anotações
Veja as estatísticas de comunidade mais importantes para você na parte superior dos Espaços de trabalho e tome medidas, além de
se comunicar diretamente nos painéis.
Moderação: Integração com o Journey Builder, fila Engajamento de membros e mais espaços de trabalho
Veja o que acontece quando o Community Cloud se une ao Journey Builder do Marketing Cloud, encontre filas novas e aperfeiçoadas
para facilitar sua vida e explore uma maneira fácil de conferir Espaços de trabalho.
Outras alterações em Comunidades
Aprenda pequenas mudanças que melhoram a sua experiência com Comunidades.

Modelos do Lightning e soluções Bolt: Novos, atualizados e exportáveis
Esta versão apresenta diversas melhorias nos modelos Atendimento ao cliente (Napili) e Partner Central. Atualize já! Satisfaça os clientes
com uma comunidade dedicada usando o modelo de Portal de conta do cliente. Crie sua comunidade do seu jeito com o modelo Crie
seu próprio. E exporte qualquer modelo personalizado como uma solução Lightning Bolt.
NESTA SEÇÃO:
Atualizar sua comunidade de Atendimento ao cliente (Napili)
Nós renovamos a comunidade de Atendimento ao cliente (Napili) nos bastidores! As melhorias incluem alterações em pesquisa e
navegação e mais opções de identidade visual (entre outras). Todas as melhorias futuras no modelo Atendimento ao cliente (Napili)
serão feitas na versão Winter ’18, então não fique para trás.
Fazer mais com a comunidade Partner Central atualizada
Aprimoramos a navegação, adicionamos uma página Recursos que inclui bibliotecas e recomendações de arquivo, e incluímos a
opção de empacotar e exportar o modelo Partner Central. Todas as melhorias no modelo serão feitas na versão Winter ’18. Pronto
para uma atualização?
Apresentamos o Portal de conta do cliente, uma nova maneira de manter os clientes satisfeitos
Dê a seus clientes um local privado e seguro para acessar e atualizar suas informações de conta com o modelo pronto do Portal de
conta do cliente, do Community Cloud. Melhore os relacionamentos com clientes e diminua os custos de serviço permitindo que
os clientes vejam e paguem faturas, atualizem as informações de suas contas e pesquisem por respostas para suas perguntas
frequentes na base de conhecimento.
Desenvolvedores, criem sua comunidade à sua maneira
O modelo Crie seu próprio oferece as páginas básicas que toda comunidade precisa: Início, Criar registro, Erro, Detalhes do registro,
Lista de registros, Lista de registros relacionados, Pesquisa, Verificar senha, Esqueci minha senha, Login, Erro de login e Inscrição. E
você pode facilmente adicionar mais páginas e componentes à experiência que está construindo. Personalize a identidade visual e
os temas para refinar o visual de sua comunidade.
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Lightning Bolts não têm limites
Com esta versão, introduzimos vários modelos novos e atualizados. Para utilizar esse tesouro, você pode exportar qualquer modelo
personalizado do Lightning como uma solução Lightning Bolt, pois a exportação não é mais limitada ao Atendimento ao cliente
(Napili). Com o Lightning Bolt, é fácil criar uma solução específica do setor e depois exportar, empacotar e distribuí-la para que outras
pessoas usem.

Atualizar sua comunidade de Atendimento ao cliente (Napili)
Nós renovamos a comunidade de Atendimento ao cliente (Napili) nos bastidores! As melhorias incluem alterações em pesquisa e
navegação e mais opções de identidade visual (entre outras). Todas as melhorias futuras no modelo Atendimento ao cliente (Napili)
serão feitas na versão Winter ’18, então não fique para trás.
Nota: Antes de fazer a atualização para a versão Winter ’18, não deixe de conferir Atualizar sua comunidade, que explica como
a atualização pode afetar sua comunidade. Em seguida, faça um teste em um sandbox antes de atualizar sua organização de
produção. Este tópico de ajuda pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão, portanto, verifique se
você entende o impacto total da atualização.
Esta é uma lista do que esperar ao atualizar sua comunidade atual de Atendimento ao cliente (Napili) para a versão Winter ’18.
• Possibilidade de desconectar a caixa de pesquisa do cabeçalho da comunidade, facilitando a inserção de uma experiência própria
de pesquisa em uma comunidade
Nota: A página Pesquisa na versão Winter ’18 do modelo Atendimento ao cliente (Napili) não inclui o componente Título.
Se a página de pesquisa de sua comunidade incluir o componente Título, ele será removido durante a atualização.
• Um componente de cabeçalho mais elegante melhora a experiência móvel da comunidade, deixando mais espaço para mostrar o
que é importante para sua comunidade
• Aprimoramentos de UI prontos para usar, como espaçamento melhorado em campos de texto e atualizações no dimensionamento
de fontes
• Novo componente Pesquisa global de comunidades peer-to-peer
• Menu de navegação atualizado, de alto desempenho, que oferece mais opções de estilo e reduz a necessidade de substituições de
CSS
Se você aplicou personalizações de CSS, migre-as para o menu de navegação atualizado.
Nota: A substituição de CSS não é recomendada. A melhor maneira de atualizar o estilo do menu de navegação é usar o
painel Identidade visual no Community Builder. Teste suas personalizações de CSS em um ambiente de sandbox para verificar
se estão funcionando corretamente.
• Adoção dos princípios do Lightning Design System em todos os layouts de conteúdo
• Duas novas opções de identidade visual, uma para plano de fundo de navegação e outra para cor de texto
Sim, sabemos que são muitas mudanças. É por isso que estamos solicitando que você teste o processo de atualização em um ambiente
de sandbox antes de publicar a comunidade.
CONSULTE TAMBÉM:
Novo menu do perfil de usuário para modelos atualizados
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Fazer mais com a comunidade Partner Central atualizada
Aprimoramos a navegação, adicionamos uma página Recursos que inclui bibliotecas e recomendações de arquivo, e incluímos a opção
de empacotar e exportar o modelo Partner Central. Todas as melhorias no modelo serão feitas na versão Winter ’18. Pronto para uma
atualização?
Nota: Antes de fazer a atualização para a versão Winter '18, confira este tópico Atualizar sua comunidade, que explica como a
atualização pode afetar sua comunidade. Em seguida, faça um teste em um sandbox antes de atualizar o modelo em sua organização
de produção.
A comunidade Partner Central atualizada oferece:
• Página de recursos que inclui bibliotecas e recomendações inteligentes de arquivos.
• Componente de caminho para campanhas e objetos personalizados, incluindo Contratos de vendas, Cotações, Catálogos de preços,
Pedidos, Alocações de fundo de marketing, Solicitações de fundo de marketing e Reinvindicações de fundo de marketing.
• Menu de navegação de alto desempenho que oferece mais opções de estilo e reduz a necessidade de substituições de CSS
Nota: A substituição de CSS não é recomendada. A melhor maneira de atualizar o estilo do menu de navegação é usar o
painel Identidade visual no Community Builder. Teste suas personalizações de CSS em um ambiente de sandbox para verificar
se estão funcionando corretamente.
• Adoção dos princípios do Lightning Design System em todos os layouts de conteúdo
CONSULTE TAMBÉM:
Acessar bibliotecas e mais com a nova página Recursos

Apresentamos o Portal de conta do cliente, uma nova maneira de manter os clientes
satisfeitos
Dê a seus clientes um local privado e seguro para acessar e atualizar suas informações de conta com o modelo pronto do Portal de conta
do cliente, do Community Cloud. Melhore os relacionamentos com clientes e diminua os custos de serviço permitindo que os clientes
vejam e paguem faturas, atualizem as informações de suas contas e pesquisem por respostas para suas perguntas frequentes na base
de conhecimento.
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O Portal de conta do cliente foi concebido com o gerenciamento de conta em mente, para que você possa:
• Dar aos clientes acesso para criar e atualizar informações vitais em qualquer registro do Salesforce, incluindo objetos personalizados.
Dar esse acesso significa menos chamadas para os call centers referentes a problemas que podem ser resolvidos facilmente, como
atualizar um número de telefone ou endereço.
• Integrar e expor dados e processos de sistemas terceirizados, como ERP e comércio eletrônico, por meio do Salesforce Connect.
• Mostrar aos clientes as informações mais importantes em seus Perfis de membro.
• Usar o Salesforce Knowledge para dar aos clientes respostas às perguntas mais importantes sobre seu produto e sua marca. Permitir
que os clientes carreguem arquivos, como faturas e reivindicações.
O Portal de conta do cliente tem a mesma flexibilidade e extensibilidade com as quais você está acostumado em outras comunidades
do Lightning, o que significa que você pode facilmente:
• Criar páginas personalizadas e usar uma identidade visual personalizada.
• Expor mais dados e objetos de CRM de acordo com suas necessidades de negócios.
• Usar o direcionamento de público por geolocalização e criar conteúdo personalizado para seus clientes com base na localização
geográfica.
Então vá em frente e crie aquele portal de clientes que você está querendo começar. Você está a apenas alguns cliques de ter uma
experiência completa, moderna e eficiente. Os sonhos viram mesmo realidade.
CONSULTE TAMBÉM:
Introduzir uma experiência de navegação mais intuitiva com o menu de bloco (beta)
Dar aos membros do portal acesso para que editem seus perfis
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Desenvolvedores, criem sua comunidade à sua maneira
O modelo Crie seu próprio oferece as páginas básicas que toda comunidade precisa: Início, Criar registro, Erro, Detalhes do registro, Lista
de registros, Lista de registros relacionados, Pesquisa, Verificar senha, Esqueci minha senha, Login, Erro de login e Inscrição. E você pode
facilmente adicionar mais páginas e componentes à experiência que está construindo. Personalize a identidade visual e os temas para
refinar o visual de sua comunidade.

Para visualizar todos os componentes no painel Componentes, selecione Configurações > Avançadoe clique em Mostrar todos os
componentes na área do Painel de componentes.

Lightning Bolts não têm limites
Com esta versão, introduzimos vários modelos novos e atualizados. Para utilizar esse tesouro, você pode exportar qualquer modelo
personalizado do Lightning como uma solução Lightning Bolt, pois a exportação não é mais limitada ao Atendimento ao cliente (Napili).
Com o Lightning Bolt, é fácil criar uma solução específica do setor e depois exportar, empacotar e distribuí-la para que outras pessoas
usem.
Não sabe quais modelos podem ser exportados? Procure pelo ícone do Lightning ao lado do modelo no assistente Criação de comunidade.
Você pode exportar qualquer coisa marcada com um

.
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Para exportar uma comunidade, é necessário atualizar seu modelo para a versão mais recente em Configurações > Atualizações.
Quando você exporta um modelo personalizado do Portal de conta do cliente como uma solução Lightning Bolt, o componente Menu
de blocos não é incluído. Depois de criar uma comunidade usando a solução, adicione o componente manualmente.
Nota: Você não pode exportar Koa ou Kokua porque estão sendo descontinuados.

Identidade visual dinâmica: Uma única comunidade, com um visual
diferente para cada público
Com os conjuntos de identidade visual, você pode alterar a aparência e o estilo de suas páginas de comunidade com base no público
que está visualizando a página. Não é necessário criar comunidades individuais para cada cliente ou necessidade de negócios. Agora
você cria sua comunidade uma vez e basta mudar o estilo para cada público.
Os conjuntos de identidade visual utilizam os públicos baseados em critérios da mesma forma que as variações de página. Assim como
você pode criar várias variações de página e direcioná-las a diferentes públicos, também pode criar diferentes conjuntos de propriedades
de identidade visual para produzir uma aparência exclusiva para públicos específicos.
Nota: Para usar conjuntos de identidade visual, é necessário atualizar seu modelo para a versão mais recente em Configurações >
Atualizações.
No Community Builder, você pode:
• Gerenciar os conjuntos de identidade visual no painel Identidade visual (1).
• Criar um conjunto de propriedades de identidade visual (2).
• Criar ou atribuir um público ao conjunto de identidade visual (3).
• Alternar entre exibições dos conjuntos de identidade visual em blocos ou em listas (4).

Nota: Cada comunidade deve ter um conjunto de identidade visual que seja atribuído ao público padrão. Ele funciona como a
identidade visual alternativa. É o que pessoas que não pertencem a um público específico veem. Se você exportar um modelo,
somente o conjunto de identidade visual padrão será exportado.
Exemplo: A Acme Learning oferece cursos de treinamento profissional a funcionários de grandes empresas e ao público em
geral. A empresa deseja oferecer experiências de identidade visual direcionadas para cada corporação, que combine a identidade
visual da Acme Learning com a da corporação. E, para clientes não corporativos, deseja exibir a identidade visual normal da Acme
Learning.
Usando uma única comunidade, a empresa cria uma série de conjuntos de identidade visual e cria e atribui públicos a cada um.
Portanto, quando funcionários da Salesforce visitam a comunidade da Acme Learning, é exibido para eles o logotipo, cores e fontes
da Salesforce. Da mesma forma, se funcionários da Northern Trail Outfitters visitarem a página inicial, será exibido o mesmo
conteúdo, mas com fontes, cores e logotipo diferentes. E integrantes do público em geral – o público padrão – veem páginas
com a identidade visual normal da Acme Learning.
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Direcionamento de público: Aumentar seu foco com prioridade e critérios
do usuário
Coloque foco em usuários específicos com os novos critérios de público de objeto do usuário, e controle o que as pessoas veem quando
pertencem a mais de um público.
NESTA SEÇÃO:
Criar públicos com base em critérios de usuários
Limite o foco de seus públicos com os novos tipos de critérios do objeto de usuário. Atinja os seus públicos com base nas informações
do usuário, como cidade, nome da empresa ou cargo, e ajuste quem vê o quê na comunidade.
Priorizar o que seus públicos veem
Priorize o conjunto de identidade visual ou a variação de página a ser exibido quando os usuários pertencem a mais de um público.
Não é mais preciso adivinhar quem vê o quê: agora você escolhe qual conjunto de identidade visual ou página tem prioridade.

Criar públicos com base em critérios de usuários
Limite o foco de seus públicos com os novos tipos de critérios do objeto de usuário. Atinja os seus públicos com base nas informações
do usuário, como cidade, nome da empresa ou cargo, e ajuste quem vê o quê na comunidade.
Por exemplo, para atingir um público baseado no país de residência, o campo País do objeto de usuário oferece resultados mais precisos
que o tipo de critério de local. O tipo de critério de local determina os locais dos usuários pelos endereços IP, que variam quando os
usuários se deslocam.
Escolha nos vários campos de texto ou listas de opções no objeto de usuário ao criar ou editar um público e insira critérios apropriados.
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Priorizar o que seus públicos veem
Priorize o conjunto de identidade visual ou a variação de página a ser exibido quando os usuários pertencem a mais de um público. Não
é mais preciso adivinhar quem vê o quê: agora você escolhe qual conjunto de identidade visual ou página tem prioridade.
Dica: Não sabe o que é um conjunto de identidade visual? É mais um anzol que você pode usar para fisgar o público. Vamos
esperar aqui enquanto você descobre mais.
Para priorizar o que pessoas que pertencem a vários públicos veem, arraste a variação de página ou conjunto de identidade visual (1)
para a posição apropriada para definir sua prioridade (2).
Se os usuários não pertencerem a um público específico, verão o conjunto de identidade visual ou a variação de página que estiver
atribuído ao público padrão (3). Como age como identidade visual ou página alternativa, o padrão não tem uma prioridade.
Para definir a prioridade de conjuntos de identidade visual, você deve estar na exibição de lista (4) da área Conjuntos de identidade
visual. A coluna Prioridade aparece quando você tem dois ou mais públicos atribuídos além do público padrão.
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CMS Connect: Suporte para personalização, JSON e mais provedores de
CMS
O CMS Connect traz ainda mais maneiras de conectar sua comunidade ao sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS). Se você usa
em seu site conteúdo personalizado do Adobe Experience Manager (AEM), agora pode usar essa personalização em sua comunidade.
O CMS Connect agora é compatível com mais provedores além do AEM. E, se seu site tem conteúdo em JSON, como artigos e blogs,
agora você pode renderizar esse conteúdo na comunidade com uma versão beta do conector JSON. Utilize os vários recursos do CMS
Connect para que sua comunidade e seu site pareçam membros da mesma família.
Nota: Essa versão contém uma versão beta do CMS Connect, o que significa que é um recurso de alta qualidade com limitações
conhecidas. O CMS Connect não está publicamente disponível, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral
na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro
de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base
apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode enviar feedback e sugestões sobre o CMS Connect
no grupo Community Cloud da comunidade Trailblazer.
NESTA SEÇÃO:
Personalizar sua comunidade com o CMS Connect
Você usa o Adobe Experience Manager com personalização para realizar a manutenção do conteúdo de seu site? O CMS Connect
em Comunidades agora oferece suporte a conteúdo personalizado, para que você decida quem vê o quê. Se você já se deu ao
trabalho de configurar a personalização no AEM, agora pode aproveitar esse esforço renderizando seu conteúdo personalizado em
sua comunidade. Exiba conteúdo de acordo com diferentes segmentos, com base em critérios como geolocalização ou idioma.
Incrementar as páginas de sua comunidade com conteúdo JSON (beta)
Torne as páginas de sua comunidade ainda melhores com conteúdo JSON proveniente do CMS. Use o CMS Connect para renderizar
conteúdo JSON, como artigos e blogs. Use o editor de propriedades do Community Builder para personalizar os layouts e exibir o
conteúdo exatamente como você quer.
Alinhar o conteúdo da sua comunidade e do seu site com suporte a mais provedores de CMS (beta)
Boa notícia para quem administra o conteúdo de seu site no Drupal, SDL, Sitecore ou WordPress. Além do suporte atual ao Adobe
Experience Manager, o CMS Connect agora oferece suporte total ao seu conteúdo, para que você possa deixar seu site e sua
comunidade semelhantes sem duplicar o trabalho.
Relaxar enquanto convertemos seus URLs relativos em URLs absolutos (beta)
As coisas relativas nem sempre sabem quando não são desejadas. Como o CMS Connect permite apenas URLs absolutos em
fragmentos de HTML, ele agora converte URLs relativos para você. A conversão é invisível, de modo que você não precisa se preocupar
com ela.
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Personalizar sua comunidade com o CMS Connect
Você usa o Adobe Experience Manager com personalização para realizar a manutenção do conteúdo de seu site? O CMS Connect em
Comunidades agora oferece suporte a conteúdo personalizado, para que você decida quem vê o quê. Se você já se deu ao trabalho de
configurar a personalização no AEM, agora pode aproveitar esse esforço renderizando seu conteúdo personalizado em sua comunidade.
Exiba conteúdo de acordo com diferentes segmentos, com base em critérios como geolocalização ou idioma.

Como funciona? Gostaríamos de dizer que é mágica, mas exige um pouco de esforço da sua parte no início. Você precisa criar e instalar
uma página JSP do conector e expô-la por meio de uma página HTML em AEM. A página do conector contém o JSP com a lógica do
mapeamento de personalização do seu site. Talvez seja necessário adicionar alguns códigos, dependendo da maneira como você deseja
executar scripts. Em seguida, forneça o caminho para a página do conector no AEM, ao configurar a conexão com CMS de sua comunidade.
Na sua conexão de CMS, você também pode adicionar um caminho para o arquivo JavaScript, caso queira executar scripts dinamicamente
dentro do arquivo JSP.
Depois desse trabalho inicial, é fácil fazer a personalização funcionar na comunidade. Após ativá-la na conexão, você também a ativa
em cada componente do CMS Connect (HTML) no Community Builder que você deseja personalizar. Caso queira, ative-a no cabeçalho
e no rodapé nas Configurações do Community Builder. Consulte todos os detalhes no Guia do desenvolvedor do CMS Connect.

Incrementar as páginas de sua comunidade com conteúdo JSON (beta)
Torne as páginas de sua comunidade ainda melhores com conteúdo JSON proveniente do CMS. Use o CMS Connect para renderizar
conteúdo JSON, como artigos e blogs. Use o editor de propriedades do Community Builder para personalizar os layouts e exibir o
conteúdo exatamente como você quer.
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Agora você pode exibir conteúdo JSON do WordPress e do Drupal em sua comunidade. Configure uma conexão de CMS, adicione o
caminho para o código JSON e use o Community Builder para configurar a exibição.

Exibir publicações de blogs e artigos
Para renderizar uma publicação de blog ou outro item de conteúdo individual em uma página de comunidade personalizada, configure
o código JSON como um Item do conteúdo. Em seguida, ao arrastar o componente JSON do CMS Connect para uma página, use o editor
de propriedades para configurar todos os atributos. Você pode usar expressões JSON ou valores estáticos para coisas como título, autor
e origem de imagem. Oferecemos um layout integrado para a exibição do conteúdo.
Nota: A otimização do mecanismo de pesquisa (SEO) não funciona para componentes da Conexão de CMS (JSON) que suportam
navegação para páginas de Item do conteúdo, mesmo que as páginas sejam disponibilizadas publicamente.

Exibir listas de conteúdo
Crie um componente Lista de conteúdo para exibir uma lista de itens de conteúdo em um layout de grade, em que cada item é um link
para a exibição completa. O editor de propriedades permite controlar a aparência. Use layouts prontos para a lista de conteúdo e os
itens na lista e, ao mesmo tempo, personalize cada campo com valores ou expressões JSON.

Alinhar o conteúdo da sua comunidade e do seu site com suporte a mais provedores
de CMS (beta)
Boa notícia para quem administra o conteúdo de seu site no Drupal, SDL, Sitecore ou WordPress. Além do suporte atual ao Adobe
Experience Manager, o CMS Connect agora oferece suporte total ao seu conteúdo, para que você possa deixar seu site e sua comunidade
semelhantes sem duplicar o trabalho.
Agora, ao configurar uma nova conexão de CMS, você pode escolher dentre uma lista de origens de CMS.
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Relaxar enquanto convertemos seus URLs relativos em URLs absolutos (beta)
As coisas relativas nem sempre sabem quando não são desejadas. Como o CMS Connect permite apenas URLs absolutos em fragmentos
de HTML, ele agora converte URLs relativos para você. A conversão é invisível, de modo que você não precisa se preocupar com ela.
Componentes HTML, como banners, cabeçalhos e rodapés do seu CMS podem conter URLs relativos (por exemplo,
/content/capricorn/en/rootlink). Sem problema. O CMS Connect converte seus URLs relativos em URLs absolutos para
as seguintes tags e atributos HTML.
• tag <img> atributo src
• tag <audio> atributo src
• tag <input>
• tag <button> atributo formaction
• tag <video> atributos src e poster
• tags <a> e <area> atributo href
• tag <form> atributo action
• tags <del>, <ins>, <blockquote> e <q> atributo cite
• tag <script> atributo src
Nota: A conversão de URL funciona apenas em fragmentos HTML. URLs relativos JavaScript ou CSS fornecidos em sua conexão
não são convertidos.

Melhorias de usabilidade e desempenho: Edição mais fácil de página e
componente, CDN, armazenamento em cache e análise de desempenho
Confira as principais melhorias de usabilidade e desempenho que colocamos nesta versão. No lado da usabilidade, está mais fácil editar
a página atual no Community Builder e excluir componentes no painel Estrutura de página. Desenvolvedores podem iniciar o Developer
Console diretamente no painel Estrutura de página. No lado do desempenho, experimente a nova Rede de entrega de conteúdo do
Communities Cloud (beta) para agilizar o tempo de carregamento de páginas na comunidade. O armazenamento em cache no lado do
cliente também melhora o desempenho. E o Otimizador de página da comunidade agora está disponível ao público em geral
NESTA SEÇÃO:
Tenha comunidades mais rápidas com rede de entrega de conteúdo gratuita (beta)
Melhore o tempo de carregamento de página de sua comunidade configurando uma rede de entrega de conteúdo (CDN) gratuita.
Esse recurso está disponível em comunidades Lightning e Guias do Salesforce + Visualforce.
Personalizar o plano de fundo e a cor do texto da navegação
Ajuste o plano de fundo e as cores do texto da navegação da comunidade com as configurações de cor do plano de fundo e cor do
texto no painel Identidade visual no Community Builder. Essas configurações reduzem a necessidade de substituir os estilos de
modelo e de identidade visual por suas próprias personalizações.
Adicionar uma família de fontes personalizadas mais facilmente
Boas notícias! É preciso apenas um simples carregamento para usar suas fontes personalizadas no Community Builder. Agora, você
pode especificar o nome de uma família de fontes personalizadas para usar como fonte primária e de cabeçalho em toda a sua
comunidade.
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Melhorar o desempenho da comunidade com armazenamento em cache do navegador
Se você usar muitos componentes em sua comunidade do Lightning, melhore o desempenho da comunidade com o armazenamento
em cache do navegador. O desempenho permanece praticamente inalterado durante o carregamento da primeira página, mas as
páginas subsequentes são carregadas mais rapidamente. O cache é criptografado e seguro.
Obter informações sobre desempenho com o otimizador de página da Comunidade do Salesforce (disponível ao público)
O Otimizador de página gratuito da comunidade do Salesforce analisa sua comunidade e identifica problemas que afetam o
desempenho. Use essas informações para refinar seu projeto e melhorar o desempenho da comunidade para seus membros.
Excluir componentes no painel de Estrutura de página
Quer excluir um componente, mas não quer passar por toda a comunidade para encontrá-lo? Sem problema. Agora você pode
rapidamente excluir componentes no painel Estrutura da página, onde quer que estejam.
Editar componentes personalizados no Developer Console
Agora você pode rapidamente visualizar e editar componentes personalizados no painel Estrutura da página.
Editar a página publicada atual no Community Builder
Enquanto estava visualizando a comunidade publicada, você percebeu uma mudança que gostaria de fazer? Basta acessar o
Community Builder usando o menu de perfil da comunidade para editar a página atual. Visualize e publique as alterações.
Atualizar a página atual para ver alterações
Você pode economizar tempo e não se preocupar em recarregar toda a página do navegador ao alterar uma página no Community
Builder. Agora você apenas atualiza a página atual.

Tenha comunidades mais rápidas com rede de entrega de conteúdo gratuita (beta)
Melhore o tempo de carregamento de página de sua comunidade configurando uma rede de
entrega de conteúdo (CDN) gratuita. Esse recurso está disponível em comunidades Lightning e
Guias do Salesforce + Visualforce.
Nota: Esta versão contém uma versão beta do CDN Community Cloud, o que significa que
é um recurso de alta qualidade com limitações conhecidas. O CDN Community Cloud não
está disponível ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua
disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações
públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico,
ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com
base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Enterprise, Performance e
Unlimited

Se você ativar este recurso beta, este domínio usará o Akamai, um serviço de CDN terceirizado,
para otimizar a entrega de conteúdo. Todas as informações enviadas a este domínio ou
retornadas por ele, o que inclui dados enviados ao domínio, conteúdo de páginas da Web
retornado pelo domínio, tabelas de dados nessas páginas, imagens, arquivos, código JavaScript,
folhas de estilo e recursos estáticos, serão armazenados e transmitidos pela Akamai. Pode ser
que a Akamai ofereça proteções à privacidade e à segurança desses dados diferentes daquelas
oferecidas pela Salesforce. A Salesforce não é responsável pela privacidade e pela segurança
dos dados que são compartilhados com a Akamai como resultado da sua decisão de ativar
esse recurso. A Salesforce não faz nenhuma declaração nem oferece qualquer garantia em
relação ao desempenho deste recurso beta, incluindo, entre outros, seu tempo de
disponibilidade e a disponibilidade do serviço. Se o recurso for disponibilizado ao público em
geral no futuro, você talvez precise adquirir unidades de uso de largura de banda de CDN
além dos limites então documentados.
Para melhorar o tempo de carregamento de páginas, os seguintes recursos são armazenados no cache do CDN Community Cloud:
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• Recursos que podem ser acessados em uma comunidade pública sem autenticação, incluindo arquivos HTML, JavaScript, CSS, de
imagem e de fonte
• Recursos que estão configurados para permitir o armazenamento em cache público, como recursos estáticos do Salesforce com a
configuração Controle de cache definida como Público

Prepare-se
1. Em Configuração, insira Configurações de comunidades na caixa Busca rápida e selecione Configurações de
comunidades. Clique em Ativar comunidades e digite um nome de domínio (por exemplo, MinhaEmpresa.force.com).
2. Obtenha um domínio personalizado (externo ao Salesforce) e adicione-o à organização como um registro de domínio.
3. Em Configuração, insira URLs personalizados na caixa Busca rápida e selecione URLs personalizados. Associe seu domínio
personalizado ao URL do site da comunidade.

Provisionar e ativar o CDN da comunidade
1. Edite o domínio personalizado, selecione Salesforce serve o domínio por meio de HTTPS, usando uma rede de entrega de
conteúdo (CDN) parceira do Salesforce e um certificado HTTPS compartilhado e clique em Salvar.
A Akamai é a CDN parceira.

O processo de provisionamento do CDN Community Cloud pode levar de duas a seis horas. Quando concluído, o campo Status de
provisionamento muda de Provisionando para Aguardando ativação. Você recebe um email quando o processo é concluído. Não
deve haver tempo de inatividade ou interrupções durante o processo de provisionamento.

2. Ative seu domínio.
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A comunidade pode ficar indisponível por 10 a 15 minutos, portanto, provisione e ative a CDN Community Cloud quando o tráfego
da comunidade estiver baixo. O campo Status de provisionamento muda de Aguardando ativação para Concluído.

CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Configurar uma rede de entrega de conteúdo (beta) (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Personalizar o plano de fundo e a cor do texto da navegação
Ajuste o plano de fundo e as cores do texto da navegação da comunidade com as configurações de cor do plano de fundo e cor do
texto no painel Identidade visual no Community Builder. Essas configurações reduzem a necessidade de substituir os estilos de modelo
e de identidade visual por suas próprias personalizações.

Adicionar uma família de fontes personalizadas mais facilmente
Boas notícias! É preciso apenas um simples carregamento para usar suas fontes personalizadas no Community Builder. Agora, você pode
especificar o nome de uma família de fontes personalizadas para usar como fonte primária e de cabeçalho em toda a sua comunidade.
Para adicionar uma fonte às listas Fonte primária e Fontes de cabeçalho, carregue a fonte como um recurso estático e define-a no Editor
de CSS. Se precisar carregar mais de um arquivo de fonte, use um arquivo .zip.
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No painel Identidade visual, em Fontes, clique em Usar fonte personalizada e adicione o nome da família de fontes.

Melhorar o desempenho da comunidade com armazenamento em cache do
navegador
Se você usar muitos componentes em sua comunidade do Lightning, melhore o desempenho da comunidade com o armazenamento
em cache do navegador. O desempenho permanece praticamente inalterado durante o carregamento da primeira página, mas as
páginas subsequentes são carregadas mais rapidamente. O cache é criptografado e seguro.
A configuração de cache Ativar armazenamento seguro e persistente no cache do navegador para melhorar o desempenho
está ativada por padrão. Para verificar se essa configuração está ativada, em Configuração, insira Configurações de sessão
na caixa Busca rápida e selecione Configurações de sessão.
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Obter informações sobre desempenho com o otimizador de página da Comunidade
do Salesforce (disponível ao público)
O Otimizador de página gratuito da comunidade do Salesforce analisa sua comunidade e identifica problemas que afetam o desempenho.
Use essas informações para refinar seu projeto e melhorar o desempenho da comunidade para seus membros.
O Otimizador de página da Comunidade do Salesforce é um plug-in gratuito disponível na Chrome Web Store. Baixe e instale o plug-in
como faria com qualquer extensão do Chrome.

CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Analisar e melhorar o desempenho da comunidade

Excluir componentes no painel de Estrutura de página
Quer excluir um componente, mas não quer passar por toda a comunidade para encontrá-lo? Sem problema. Agora você pode rapidamente
excluir componentes no painel Estrutura da página, onde quer que estejam.
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Editar componentes personalizados no Developer Console
Agora você pode rapidamente visualizar e editar componentes personalizados no painel Estrutura da página.

Editar a página publicada atual no Community Builder
Enquanto estava visualizando a comunidade publicada, você percebeu uma mudança que gostaria de fazer? Basta acessar o Community
Builder usando o menu de perfil da comunidade para editar a página atual. Visualize e publique as alterações.

Atualizar a página atual para ver alterações
Você pode economizar tempo e não se preocupar em recarregar toda a página do navegador ao alterar uma página no Community
Builder. Agora você apenas atualiza a página atual.

Comunidades do Lightning: Community 360, arquivos populares e
componentes novos e atualizados
Entenda melhor a atividade dos clientes com o Customer 360, integre fluxos em comunidades do Lightning, descubra quais são os
arquivos populares, e encontre o que precisa em sua comunidade peer-to-peer com um novo componente de pesquisa.
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NESTA SEÇÃO:
Introduzir uma experiência de navegação mais intuitiva com o menu de bloco (beta)
O novo componente Menu de bloco no Community Builder oferece a opção de adicionar uma experiência de navegação intuitiva
e visualmente impactante em Portais de conta de cliente. Os clientes podem usar imagens para acessar um site externo, página de
comunidade, registro ou ação global. Por exemplo, clientes podem registrar um caso ou arquivar uma reinvindicação com imagens,
um novo conceito que associa imagens e ações.
Dar aos membros do portal acesso para que editem seus perfis
O componente Perfil do membro simplificado permite que membros da comunidade editem facilmente as informações de suas
contas. E a melhor parte é que as informações importantes de um membro estão todas em um só lugar: informações de perfil e
várias configurações em um componente prático. O que isso significa para você e sua empresa? Menos chamadas telefônicas para
o call center devido a atualizações simples.
Ver a atividade dos clientes na comunidade com o Community 360 (disponível ao público geral)
O Community 360, o componente do Lightning App Builder que pode ser adicionado a um console para ver a atividade de um
cliente na comunidade, tem algumas surpresas nesta versão. Em primeiro lugar, o recurso está se livrando da capa de piloto e está
sendo disponibilizado para o público em geral. E ele adiciona vários recursos novos que ajudam os agentes de suporte a ter uma
visão holística do cliente. Tudo em nome do ótimo atendimento ao cliente. Esse recurso está disponível no Salesforce Classic e no
Lightning Experience.
Encontrar o que precisa com pesquisa global de comunidades peer-to-peer
A pesquisa global para comunidades peer-to-peer é o mais novo componente de pesquisa do Community Cloud, disponível para
uso no modelo Atendimento ao cliente (Napili). Essa versão simplificada do Editor de pesquisa e publicação permite que
administradores de comunidade separem a função de pesquisa no componente da função de edição. Além disso, o novo componente
é separado e distinto do cabeçalho geral, o que o torna mais fácil de personalizar segundo as necessidades específicas da comunidade.
Novo menu do perfil de usuário para modelos atualizados
O componente Menu do perfil de usuário exibe o nome (ou apelido) e a foto do perfil de um usuário. Ele também exibe um menu
suspenso que permite aos usuários navegar para o próprio perfil, abrir um caso, acessar suas configurações de localidade e de
notificação por email ou efetuar logout da comunidade. Usuários externos também podem acessar e gerenciar suas próprias contas.
Se o usuário não tiver feito login, um botão Login aparecerá no cabeçalho. Este componente é semelhante ao componente Cabeçalho
de perfil no Community Builder, mas você somente pode usá-lo com comunidades criadas com a versão Winter ’18 e posterior de
Atendimento ao cliente (Napili), Portal de conta do cliente e Partner Central. Atualizar sua comunidade na versão Winter ’18 adiciona
automaticamente este componente.
Acessar bibliotecas e mais com a nova página Recursos
As bibliotecas passaram para a nova página Recursos nas comunidades Partner Central, para dar espaço a conteúdo ainda mais
incrível. Além de Bibliotecas, você também pode acessar os arquivos mais populares de sua comunidade. A página Recursos oferece
suporte a links públicos, para que você compartilhe com parceiros.
Descobrir arquivos populares
Use o novo componente Recomendações nas comunidades Partner Central para mostrar aos membros quais arquivos são populares.
A popularidade é determinada pelo número de pessoas que visualizaram recentemente um arquivo, verificando também se o arquivo
inclui texto e está em uma biblioteca.
Usar caminho em contratos, pedidos, cotações e objetos personalizados
O Caminho guia seus usuários pelas etapas de um processo, como, por exemplo, desenvolver uma oportunidade a partir de um
novo lead até o fechamento bem-sucedido do negócio. Agora você pode usar o componente Caminho em contratos, pedidos,
cotações e objetos personalizados em comunidades, além de sua disponibilidade em leads e oportunidades.
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Integrar fluxos em páginas de comunidade do Lightning
Os fluxos automatizam processos de negócios para coletar, atualizar, editar e criar informações do Salesforce. Com o componente
Fluxo no Community Builder, você agora pode adicionar fluxos às suas páginas. Adicione o componente Fluxo às suas páginas de
comunidade como faria com qualquer outro componente.
Adicionar ações globais ao menu de navegação
Adicione ações globais como um item de menu no menu de navegação de sua comunidade. Ao adicionar um novo item de menu,
selecione Ação global no menu suspenso Tipo. Em seguida, selecione qual ação global em sua organização você deseja associar
ao item de menu. Por exemplo, se você associar a ação global Novo caso a um item de menu, os clientes poderão facilmente criar
um novo caso usando o menu de navegação.
Modelos Koa e Kokua não estão mais disponíveis para novas comunidades
A descontinuação progressiva dos modelos Koa e Kokua continua. Não é mais possível usar esses modelos para criar comunidades.
O Salesforce ainda oferece suporte a comunidades existentes que foram criadas usando Koa e Kokua. Se ainda quiser criar uma
comunidade baseada em Koa ou Kokua, entre em contato com o Suporte do Salesforce. No entanto, recomendamos que você
desenvolva, juntamente com o Suporte do Salesforce, um plano para substituir suas comunidades Koa e Kokua existentes. As novas
comunidades do Lightning fornecem um suporte mais flexível ao Knowledge e ao gerenciamento de casos.

Introduzir uma experiência de navegação mais intuitiva com o menu de bloco (beta)
O novo componente Menu de bloco no Community Builder oferece a opção de adicionar uma experiência de navegação intuitiva e
visualmente impactante em Portais de conta de cliente. Os clientes podem usar imagens para acessar um site externo, página de
comunidade, registro ou ação global. Por exemplo, clientes podem registrar um caso ou arquivar uma reinvindicação com imagens, um
novo conceito que associa imagens e ações.
Essa versão contém uma versão beta de Menu de bloco, ou seja, é um recurso de alta qualidade com limitações conhecidas. O Menu
de bloco não está disponível ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação,
em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo
específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e
recursos disponíveis ao público em geral.

Nota: Menu de bloco não está disponível em soluções Bolt empacotáveis.

CONSULTE TAMBÉM:
Fazer mais com a comunidade Partner Central atualizada

Dar aos membros do portal acesso para que editem seus perfis
O componente Perfil do membro simplificado permite que membros da comunidade editem facilmente as informações de suas contas.
E a melhor parte é que as informações importantes de um membro estão todas em um só lugar: informações de perfil e várias configurações
em um componente prático. O que isso significa para você e sua empresa? Menos chamadas telefônicas para o call center devido a
atualizações simples.
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Use o componente Perfil de membro na página Perfil do usuário do novo modelo Portal de conta do cliente.
O componente Perfil do membro inclui uma imagem padrão no cabeçalho. Você pode optar por não mostrar a imagem padrão alterando
as propriedades do componente no Community Builder.
Os campos exibidos no componente Perfil do membro são definidos em Configuração > Usuários > Layouts de página > Layouts
de página de perfil de usuário.
CONSULTE TAMBÉM:
Fazer mais com a comunidade Partner Central atualizada

Ver a atividade dos clientes na comunidade com o Community 360 (disponível ao
público geral)
O Community 360, o componente do Lightning App Builder que pode ser adicionado a um console para ver a atividade de um cliente
na comunidade, tem algumas surpresas nesta versão. Em primeiro lugar, o recurso está se livrando da capa de piloto e está sendo
disponibilizado para o público em geral. E ele adiciona vários recursos novos que ajudam os agentes de suporte a ter uma visão holística
do cliente. Tudo em nome do ótimo atendimento ao cliente. Esse recurso está disponível no Salesforce Classic e no Lightning Experience.
Com o Community 360, representantes de suporte podem ver a atividade agregada dos clientes em todas as comunidades das quais
são membros. Os representantes podem ver até 15 meses de atividade do cliente em ordem cronológica, da mais recente à mais antiga.
Se o cliente for membro de mais de uma comunidade na organização, o representante de suporte poderá escolher o perfil de comunidade
em um menu pop-up.
Os representantes de suporte acessam a atividade em artigos e casos. A atividade inclui visualização de artigos e casos, bem como
publicações ou comentários feitos na comunidade. Por exemplo, um agente de serviço de campo que faz parte de uma comunidade
liga para o atendimento ao cliente para reclamar da ausência de conexão com a Internet no telefone da empresa. O representante de
suporte ao cliente observa que o agente de serviço de campo já leu três artigos sobre conexão com a Internet, registrou um caso e
acessou o caso para verificar se as informações estão corretas.
O representante de suporte não sugere nenhuma dessas opções como algo a fazer e tenta métodos diferentes para solucionar o caso.
Menos frustração + menos tempo gasto com soluções já tentadas = um cliente feliz. Obrigado, Community 360.
Nota: Informações sobre atividades estão disponíveis para membros que acessam comunidades usando uma destas licenças:
• Comunidade de parceiros
• Login de Comunidade do parceiro
• Gold, Silver e Bronze Partners
• Comunidade do cliente
• Usuário do portal de clientes de alto volume
• Usuário do portal de clientes
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• Comunidade de clientes Plus
• Login de Comunidade de clientes Plus

Encontrar o que precisa com pesquisa global de comunidades peer-to-peer
A pesquisa global para comunidades peer-to-peer é o mais novo componente de pesquisa do Community Cloud, disponível para uso
no modelo Atendimento ao cliente (Napili). Essa versão simplificada do Editor de pesquisa e publicação permite que administradores
de comunidade separem a função de pesquisa no componente da função de edição. Além disso, o novo componente é separado e
distinto do cabeçalho geral, o que o torna mais fácil de personalizar segundo as necessidades específicas da comunidade.
A nova Pesquisa global para comunidades peer-to-peer também é diferente do componente Editor de pesquisa e publicação, pois inclui
menos propriedades para configurar. As propriedades Publicar no editor foram removidas por questão de simplicidade.
Nota: Componentes de pesquisa são otimizados para uso em modelos específicos. Cada modelo de comunidade inclui um
componente de pesquisa otimizado pronto para usar. Recomendamos manter o componente de pesquisa incluído com o modelo,
pois ele garante os melhores resultados. Você pode construir seu próprio componente de pesquisa personalizado para usar em
sua comunidade.

Novo menu do perfil de usuário para modelos atualizados
O componente Menu do perfil de usuário exibe o nome (ou apelido) e a foto do perfil de um usuário. Ele também exibe um menu
suspenso que permite aos usuários navegar para o próprio perfil, abrir um caso, acessar suas configurações de localidade e de notificação
por email ou efetuar logout da comunidade. Usuários externos também podem acessar e gerenciar suas próprias contas. Se o usuário
não tiver feito login, um botão Login aparecerá no cabeçalho. Este componente é semelhante ao componente Cabeçalho de perfil no
Community Builder, mas você somente pode usá-lo com comunidades criadas com a versão Winter ’18 e posterior de Atendimento ao
cliente (Napili), Portal de conta do cliente e Partner Central. Atualizar sua comunidade na versão Winter ’18 adiciona automaticamente
este componente.

Acessar bibliotecas e mais com a nova página Recursos
As bibliotecas passaram para a nova página Recursos nas comunidades Partner Central, para dar espaço a conteúdo ainda mais incrível.
Além de Bibliotecas, você também pode acessar os arquivos mais populares de sua comunidade. A página Recursos oferece suporte a
links públicos, para que você compartilhe com parceiros.
O conteúdo é exibido em blocos para ficar mais fácil de ver. Os blocos mais visualizados são colocados na seção Popular agora.
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Descobrir arquivos populares
Use o novo componente Recomendações nas comunidades Partner Central para mostrar aos membros quais arquivos são populares.
A popularidade é determinada pelo número de pessoas que visualizaram recentemente um arquivo, verificando também se o arquivo
inclui texto e está em uma biblioteca.
Nota: Alteramos o nome do antigo componente Recomendações para Carrossel de recomendações. O Carrossel de recomendações
continua fornecendo a comunidades de Atendimento ao cliente (Napili) e Partner Central recomendações personalizadas e
recomendações de tópicos geradas pelo sistema.
No Community Builder, o componente Recomendações aparece por padrão na página Recursos. Você pode personalizar o título do
componente no editor de propriedades.
Exemplo: Amostra do componente Recomendações no editor de propriedades e na comunidade

Usar caminho em contratos, pedidos, cotações e objetos personalizados
O Caminho guia seus usuários pelas etapas de um processo, como, por exemplo, desenvolver uma oportunidade a partir de um novo
lead até o fechamento bem-sucedido do negócio. Agora você pode usar o componente Caminho em contratos, pedidos, cotações e
objetos personalizados em comunidades, além de sua disponibilidade em leads e oportunidades.

Integrar fluxos em páginas de comunidade do Lightning
Os fluxos automatizam processos de negócios para coletar, atualizar, editar e criar informações do Salesforce. Com o componente Fluxo
no Community Builder, você agora pode adicionar fluxos às suas páginas. Adicione o componente Fluxo às suas páginas de comunidade
como faria com qualquer outro componente.
Para usar um fluxo na comunidade, primeiro o defina no Cloud Flow Designer e depois o ative. Adicione o componente Fluxo a uma
página na comunidade e configure-o para que faça referência ao fluxo.
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1. Arraste o componente Fluxo para a posição na página da comunidade.

2. No editor de propriedades, selecione o fluxo que deseja usar.

Talvez o seu fluxo precise do ID do registro em que está operando. Ao configurar o componente Fluxo para uma página de registro,
você pode identificar para qual variável de texto o ID de registro será passado.
Aqui está um fluxo chamado Pesquisar a opinião de clientes em uma comunidade.
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Como os usuários não podem retomar fluxos pausados de comunidades do Lightning, recomendamos a remoção do botão Pausar dos
fluxos distribuídos em comunidades do Lightning.
O suporte a fluxos em comunidades do Lightning é feito apenas por meio do componente Fluxo do Lightning.
Criadores de fluxo podem substituir mensagens de erro por seu próprio conteúdo.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Fluxo (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Adicionar ações globais ao menu de navegação
Adicione ações globais como um item de menu no menu de navegação de sua comunidade. Ao adicionar um novo item de menu,
selecione Ação global no menu suspenso Tipo. Em seguida, selecione qual ação global em sua organização você deseja associar ao
item de menu. Por exemplo, se você associar a ação global Novo caso a um item de menu, os clientes poderão facilmente criar um
novo caso usando o menu de navegação.

Modelos Koa e Kokua não estão mais disponíveis para novas comunidades
A descontinuação progressiva dos modelos Koa e Kokua continua. Não é mais possível usar esses modelos para criar comunidades. O
Salesforce ainda oferece suporte a comunidades existentes que foram criadas usando Koa e Kokua. Se ainda quiser criar uma comunidade
baseada em Koa ou Kokua, entre em contato com o Suporte do Salesforce. No entanto, recomendamos que você desenvolva, juntamente
com o Suporte do Salesforce, um plano para substituir suas comunidades Koa e Kokua existentes. As novas comunidades do Lightning
fornecem um suporte mais flexível ao Knowledge e ao gerenciamento de casos.

Chatter em Comunidades do Lightning: Rich Publisher Apps,
aprimoramentos do botão Perguntar e fluxos
Adicione seu próprio conteúdo personalizado às discussões, dê mais opções aos membros com o componente Botão Perguntar
aperfeiçoado e crie megafeeds com fluxos.
NESTA SEÇÃO:
Integrar Rich Publisher Apps ao editor do Chatter (disponível ao público em geral)
A inovação é a alma de uma organização bem-sucedida, e a personalização é sua ferramenta. Agora você tem uma maneira de
personalizar o editor do Chatter com conteúdo específico de seu processo de negócios. Adicione um formulário a uma publicação,
insira um vídeo útil, adicione inspiração com citações profundas. Com Rich publisher apps, as possibilidades são ilimitadas. Você
pode até empacotar aplicativos e carregá-los no AppExchange para que outras pessoas se beneficiem de suas inovações.
Fazer mais com o botão Perguntar
No Community Builder, o componente Botão Perguntar tem duas opções novas: Mostrar tópicos e Mostrar detalhes. Eles dão a você
maior controle sobre a aparência do diálogo Faça perguntas e proporcionam a melhor experiência aos membros. Essa alteração está
disponível em comunidades do Lightning.
Criar seus próprios megafeeds com fluxos
Os membros da comunidade podem combinar vários feeds em um fluxo, para criar um único ponto de acesso às informações
relacionadas. Combine feeds dos principais colaboradores ou discussões sobre uma determinada linha de produtos. Crie um fluxo
que combine feeds de discussões, grupos, tópicos, perfis e todos os tipos de objetos, como casos, oportunidades e contas. Não é
mais preciso saltar de feed em feed para ver o que as pessoas estão dizendo.
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Visualizar todos os fluxos da Comunidade no Salesforce (piloto)
Reduza a alternância de contexto e obtenha acesso contínuo a todos os seus fluxos com os fluxos entre comunidades. Agora você
tem fácil acesso a todos os seus fluxos, sejam internos ou baseados em comunidade, na sua organização do Salesforce.
Aumentar a visibilidade das informações críticas com publicações fixadas (beta)
Assegure uma boa exposição das suas informações importantes com a fixação de publicação. Em feeds de tópicos e grupo do
Chatter, quando um membro publica informações cruciais, um usuário autorizado pode fixar essa publicação no topo do feed. A
publicação permanece fixada até um usuário autorizado desafixá-la. A fixação de publicações está disponível em comunidades do
Lightning.
Atribuir uma comunidade padrão a um perfil de usuário
Você tem usuários que acessam várias comunidades e sua organização interna? Quando esses usuários recebem notificações de
email referentes a objetos que não estão em rede, como casos, oportunidades e contas, a nova configuração Comunidade padrão
vem à tona. Comunidade padrão controla a identidade visual dessas notificações e o endereço para onde seus links apontam: direto
para a comunidade padrão. Dê contexto às notificações de registro.
Animar sua comunidade com emojis
Os emojis chegaram! Interaja com seu público adicionando animação ao seu feed. O ícone de emoji é exibido no editor do Chatter
quando você publica, comenta e adiciona detalhes às suas perguntas ou responde a perguntas. Os emojis estão disponíveis em
comunidades do Lightning.
Destacar as melhores soluções na sua comunidade
O crowdsourcing é um de seus recursos mais poderosos. Tem dúvidas? Publique na comunidade e espere pela enxurrada de
informações. Agora toda a comunidade pode participar na estimativa do valor de uma resposta. Os aprimoramentos de perguntas
e respostas estão disponíveis em comunidades do Lightning.
Ativar as sugestões de tópicos por organização e comunidade
As sugestões de tópicos são úteis para incentivar as pessoas a adicionar tópicos a suas publicações e perguntas. Ao mesmo tempo,
ter a flexibilidade de desativar as sugestões de tópicos também é importante. Agora você tem a opção de desativar as sugestões de
tópicos na organização (procure o suporte ao cliente do Salesforce), ou em comunidades específicas: ative a preferência Sugerir
tópicos em novas publicações da comunidade em Nome da comunidade > Espaços de trabalho > Administração >
Preferências.
Adicionar tópicos com hashtags em comunidades
Agora você pode usar hashtags para adicionar tópicos em comunidades do Lightning, em vez de adicioná-los manualmente.
Criar um tipo de relatório personalizado para ver os grupos com melhor classificação
Descubra quais grupos são mais ativos na sua organização ou em suas comunidades com um novo tipo de relatório personalizado.
Crie o tipo de relatório personalizado usando Grupos como objeto principal e monitore as classificações do seu grupo.
Ver quantas pessoas estão discutindo um tópico em uma comunidade
Quando você adiciona um tópico a uma publicação em uma comunidade, o preenchimento automático agora mostra quantas
pessoas estão discutindo o tópico. Ative as preferências Mostrar número de pessoas discutindo tópicos sugeridos em Nome
da comunidade > Espaços de trabalho > Administração > Preferências.

Integrar Rich Publisher Apps ao editor do Chatter (disponível ao público em geral)
A inovação é a alma de uma organização bem-sucedida, e a personalização é sua ferramenta. Agora você tem uma maneira de personalizar
o editor do Chatter com conteúdo específico de seu processo de negócios. Adicione um formulário a uma publicação, insira um vídeo
útil, adicione inspiração com citações profundas. Com Rich publisher apps, as possibilidades são ilimitadas. Você pode até empacotar
aplicativos e carregá-los no AppExchange para que outras pessoas se beneficiem de suas inovações.
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Uma página de configuração de administrador de comunidade permite selecionar até cinco aplicativos para mostrar.

CONSULTE TAMBÉM:
Guia do desenvolvedor da API de metadados: Integrar aplicativos personalizados ao editor do Chatter
Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning: ChatterExtension
Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning: lightning:availableForChatterExtensionComposer
Guia do desenvolvedor da API de metadados: lightning:availableForChatterExtensionRenderer
Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning: lightning:sendChatterExtensionPayload
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Fazer mais com o botão Perguntar
No Community Builder, o componente Botão Perguntar tem duas opções novas: Mostrar tópicos e Mostrar detalhes. Eles dão a você
maior controle sobre a aparência do diálogo Faça perguntas e proporcionam a melhor experiência aos membros. Essa alteração está
disponível em comunidades do Lightning.

Mostrar tópicos controla se o campo Adicionar tópico aparece ou não abaixo da seção Detalhes da pergunta (1).

Mostrar detalhes controla se a seção Detalhes do diálogo (2) fica recolhida ou expandida quando o diálogo é aberto. Se você optar
por recolher Detalhes por padrão, os membros poderão clicar na seta à esquerda de Detalhes para expandir a seção.
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Criar seus próprios megafeeds com fluxos
Os membros da comunidade podem combinar vários feeds em um fluxo, para criar um único ponto de acesso às informações relacionadas.
Combine feeds dos principais colaboradores ou discussões sobre uma determinada linha de produtos. Crie um fluxo que combine feeds
de discussões, grupos, tópicos, perfis e todos os tipos de objetos, como casos, oportunidades e contas. Não é mais preciso saltar de feed
em feed para ver o que as pessoas estão dizendo.
Cada membro da comunidade pode criar até 100 fluxos.

Para disponibilizar fluxos para os membros, adicione a página Lista de fluxos e depois adicione um link para ela na barra de navegação.
Você pode até mesmo acrescentar a identidade visual da comunidade.

Se você remover acidentalmente componentes vitais ao trabalhar com a página Lista de fluxos ou Detalhes de fluxo no Community
Builder, não se preocupe. Os componentes Lista de fluxos e Detalhes de fluxo estão disponíveis no Community Builder para salvar você.
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CONSULTE TAMBÉM:
Visualizar todos os fluxos da Comunidade no Salesforce (piloto)

Visualizar todos os fluxos da Comunidade no Salesforce (piloto)
Reduza a alternância de contexto e obtenha acesso contínuo a todos os seus fluxos com os fluxos entre comunidades. Agora você tem
fácil acesso a todos os seus fluxos, sejam internos ou baseados em comunidade, na sua organização do Salesforce.
Nota: Fornecemos fluxos entre comunidades a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer a concordância
com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas
piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. Os fluxos entre comunidades não estão disponíveis ao
público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à
imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou
mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos
disponíveis ao público em geral. Você pode enviar feedback e sugestões sobre fluxos entre comunidades na comunidade Trailblazer.

Limitações do piloto
Ao visualizar um fluxo de comunidade no Salesforce, você pode comentar, editar, curtir ou deixar de curtir uma publicação. No entanto,
algumas ações ainda não são possíveis.
• Anexar arquivos
• Compartilhar uma publicação
• Usar votação de afirmativo ou negativo ou verificação da empresa
• Clicar em uma @menção para acessar a discussão da comunidade onde ela aparece.
• Fazer detalhamento de um item de feed
A API REST do Chatter e o Chatter no Apex oferecem suporte a fluxos entre comunidades.
CONSULTE TAMBÉM:
Criar seus próprios megafeeds com fluxos
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Aumentar a visibilidade das informações críticas com publicações fixadas (beta)
Assegure uma boa exposição das suas informações importantes com a fixação de publicação. Em feeds de tópicos e grupo do Chatter,
quando um membro publica informações cruciais, um usuário autorizado pode fixar essa publicação no topo do feed. A publicação
permanece fixada até um usuário autorizado desafixá-la. A fixação de publicações está disponível em comunidades do Lightning.
Nota: Esta versão contém uma versão beta de publicações fixadas, o que significa que é um recurso de alta qualidade com
limitações conhecidas. A fixação de publicações não está disponível ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie
sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a
disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas
decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e
sugestões sobre publicações fixadas na comunidade Trailblazer.

Administradores, gerentes de comunidade e proprietários ou gerentes de grupos podem fixar publicações. Os administradores também
podem atribuir a permissão de fixação. Ative Fixar publicações em feeds para a sua organização e, em seguida, atribua a permissão Fixar
publicações em feeds a usuários selecionados.
Publicações fixadas são semelhantes a anúncios, com as seguintes diferenças.
• Os anúncios estão disponíveis somente para feeds de grupo. A fixação de publicações está disponível para feeds de tópico e de
grupo.
• Os anúncios seguem uma programação linear: você os publica e aguarda até que expirem. As publicações fixadas são mais flexíveis:
você pode explorar seu feed e fixar publicações antigas ou atuais.
• Uma gama mais ampla de usuários autorizados pode fixar.
• Você pode adicionar estilo a uma publicação fixada com o editor de rich text.
• Um anúncio expira em uma data definida. Uma publicação fixa permanece fixada até que um usuário autorizado a desafixe.

Limitações do beta
Na versão beta, não é possível selecionar uma publicação para fixação por meio da interface de usuário de feed compacta.
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A API REST do Chatter e o Chatter no Apex oferecem suporte à fixação de publicações.

Atribuir uma comunidade padrão a um perfil de usuário
Você tem usuários que acessam várias comunidades e sua organização interna? Quando esses usuários recebem notificações de email
referentes a objetos que não estão em rede, como casos, oportunidades e contas, a nova configuração Comunidade padrão vem à tona.
Comunidade padrão controla a identidade visual dessas notificações e o endereço para onde seus links apontam: direto para a comunidade
padrão. Dê contexto às notificações de registro.
A configuração Comunidade padrão está disponível em Configuração, em Perfis de usuário.

Animar sua comunidade com emojis
Os emojis chegaram! Interaja com seu público adicionando animação ao seu feed. O ícone de emoji é exibido no editor do Chatter
quando você publica, comenta e adiciona detalhes às suas perguntas ou responde a perguntas. Os emojis estão disponíveis em
comunidades do Lightning.

Clique nos ícones na parte interior do seletor de emoji para alterar as categorias. Ou, com o cursor no seletor, tabule de uma categoria
para outra e use o teclado para navegar e selecionar.
Mesmo nos negócios, há um lugar para as cabeças de abóbora malévolas!
Nota: Os emojis do seletor de emojis são provenientes da fonte padrão do sistema operacional do host. Alguns sistemas
operacionais deram mais atenção à diversão do que outros. Se você está olhando para os seus emojis e pensando "Por que vocês
são tão sem graça?", acesse emojipedia.org e confira os emojis que cada sistema operacional oferece.

Destacar as melhores soluções na sua comunidade
O crowdsourcing é um de seus recursos mais poderosos. Tem dúvidas? Publique na comunidade e espere pela enxurrada de informações.
Agora toda a comunidade pode participar na estimativa do valor de uma resposta. Os aprimoramentos de perguntas e respostas estão
disponíveis em comunidades do Lightning.
Há três maneiras de responder a perguntas.
Use votação positiva ou negativa, em vez de curtidas, para que a comunidade participe na estimativa do valor de uma resposta. Qualquer
pessoa na comunidade pode votar. O voto positivo está disponível abaixo da pergunta ou resposta, enquanto o voto negativo aparece
no menu de estouro da pergunta ou da resposta. Os votos positivos e negativos são uma novidade desta versão.
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Nota: Ao contrário das curtidas, os votos positivos e negativos não contam para a pontuação de quadro de liderança de um
usuário.
Use Selecionar como melhor para indicar que uma resposta forneceu a solução, a informação ou a confirmação que você precisava.
Somente a pessoa que publicou a pergunta, o moderador ou o administrador do Salesforce pode selecionar uma resposta como a
Melhor. E pode selecionar somente uma melhor resposta por pergunta.
Verificado pela empresa é outra opção nova. Como administrador, você pode dar permissão a alguns membros para que marquem uma
resposta como sendo a recomendação da empresa. Somente membros com permissão podem colocar o selo de aprovação de sua
empresa em uma resposta. Os administradores têm essa permissão por padrão.
As perguntas que foram verificadas pela empresa ou selecionadas como as melhores ficam no topo do tópico, na seção Respostas com
melhor classificação.
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Estão disponíveis novas preferências e permissões para alternar de curtidas para votos positivos e negativos, e para autorizar membros
a marcar uma resposta como tendo sido verificada pela empresa.
Nas preferências gerais da comunidade, selecione Permitir que membros deem votos positivos e negativos para substituir Gostei.

383

Notas da versão Salesforce Winter '18

Chatter em Comunidades do Lightning: Rich Publisher Apps,
aprimoramentos do botão Perguntar e fluxos

Atribua a permissão Verificar respostas ao Chatter Questions a perfis de usuário ou conjuntos de permissões. Em seguida, atribua o
perfil ou o conjunto de permissões aos membros de sua escolha.
A API REST do Chatter e o Chatter no Apex oferecem suporte aos votos positivos e negativos e à verificação de respostas.

Ativar as sugestões de tópicos por organização e comunidade
As sugestões de tópicos são úteis para incentivar as pessoas a adicionar tópicos a suas publicações e perguntas. Ao mesmo tempo, ter
a flexibilidade de desativar as sugestões de tópicos também é importante. Agora você tem a opção de desativar as sugestões de tópicos
na organização (procure o suporte ao cliente do Salesforce), ou em comunidades específicas: ative a preferência Sugerir tópicos em
novas publicações da comunidade em Nome da comunidade > Espaços de trabalho > Administração > Preferências.

Adicionar tópicos com hashtags em comunidades
Agora você pode usar hashtags para adicionar tópicos em comunidades do Lightning, em vez de adicioná-los manualmente.

Criar um tipo de relatório personalizado para ver os grupos com melhor classificação
Descubra quais grupos são mais ativos na sua organização ou em suas comunidades com um novo tipo de relatório personalizado. Crie
o tipo de relatório personalizado usando Grupos como objeto principal e monitore as classificações do seu grupo.
A classificação de um grupo é baseada em suas publicações, comentários e curtidas. O Salesforce faz a contagem aos domingos e atualiza
as classificações. Como as classificações são calculadas semanalmente, este recurso estará disponível uma semana após a liberação da
versão Winter '18.
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Ver quantas pessoas estão discutindo um tópico em uma comunidade
Quando você adiciona um tópico a uma publicação em uma comunidade, o preenchimento automático agora mostra quantas pessoas
estão discutindo o tópico. Ative as preferências Mostrar número de pessoas discutindo tópicos sugeridos em Nome da
comunidade > Espaços de trabalho > Administração > Preferências.

Arquivos em Comunidades do Lightning: Arquivos externos, bibliotecas
na visualização de bloco e pastas em bibliotecas
Acesse arquivos externos em suas comunidades do Lightning usando o Files Connect, use a visualização de bloco para navegar por
bibliotecas, e crie, mova e exclua pastas em bibliotecas.
NESTA SEÇÃO:
Acessar arquivos externos em comunidades
Seus arquivos externos são recursos essenciais, então é natural que você queira acessá-los em sua comunidade. Disponível
anteriormente apenas em comunidades de Guias do Salesforce + Visualforce, você agora pode acessar arquivos externos em suas
comunidades do Lightning usando o Files Connect. Acesse arquivos do Quip, Google Drive, SharePoint, Box e OneDrive para Business.
Deixar que bibliotecas e pastas mostrem seu conteúdo na visualização em blocos (beta)
Suas bibliotecas têm valor inestimável, então por que não deixá-las mais fascinantes? Agora os usuários podem alternar suas
bibliotecas para uma visualização em blocos e ver seus arquivos exibidos em uma grade. Faça drill down em bibliotecas e pastas e
seus arquivos serão exibidos como miniaturas, tornando mais fácil achar aquela planilha colorida ou a foto perfeita. Esse recurso está
disponível em comunidades do Lightning.
Organizar suas bibliotecas em comunidades
Em Comunidades, gerentes de biblioteca agora podem criar, renomear e excluir pastas em bibliotecas, bem como mover arquivos
entre pastas em uma biblioteca. É possível criar vários níveis de subpastas. As pastas estão visíveis a todos os usuários que têm acesso
à biblioteca.
Deixar que os parceiros criem entregas de conteúdo e links públicos para arquivos
Os parceiros podem compartilhar arquivos comunitários com clientes, leads e colegas usando entregas de conteúdo e links públicos.
As duas ferramentas criam URLs criptografados para compartilhar versões de arquivos na Web. Entregas de conteúdo oferecem mais
recursos de segurança e de monitoramento.
Criar componentes personalizados de visualização de arquivo
Com o novo componente do Lightning, Visualização de arquivos, os usuários podem facilmente visualizar e realizar ações rápidas
em arquivos. O componente Visualização de arquivos exibe uma visualização do arquivo com as ações do arquivo claramente
indicadas na parte superior. Quando um arquivo não pode ser visualizado, a visualização mostra um ícone do tipo do arquivo.
Melhorar a experiência de carregamento com o componente de carregamento de arquivos
Com o novo componente Carregamento de arquivos, você pode integrar o recurso de seletor e carregador de arquivo em componentes
personalizados. Desenvolvedores podem exibir o botão "Carregar arquivos ou soltar arquivos" e especificar os tipos de arquivos que
podem ser carregados nos registros. Os usuários podem adicionar vários arquivos ao mesmo tempo usando o botão de carregamento,
ou podem arrastar e soltar. Os usuários podem visualizar o andamento, bem como receber uma mensagem de confirmação após
o carregamento de todos os arquivos.
Manter arquivos privados em registros
Anexe um arquivo a um registro e mantenha-o privado ou compartilhe-o com pessoas ou grupos selecionados. Anteriormente,
todos os arquivos em registros eram visíveis para todos com acesso ao registro. Agora você pode escolher quem verá o seu arquivo.
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Criar e colaborar em documentos no Salesforce com o Quip
O Quip permite criar, compartilhar e colaborar em documentos e planilhas no Salesforce. Não é necessário provedor de arquivos
externo. No Lightning Experience, use o componente Quip em registros para criar novos documentos do Quip e trabalhar com
documentos existentes. Trabalhe com documentos do Quip no Chatter, na página inicial de Arquivos e em listas relacionadas de
Arquivos.

Acessar arquivos externos em comunidades
Seus arquivos externos são recursos essenciais, então é natural que você queira acessá-los em sua comunidade. Disponível anteriormente
apenas em comunidades de Guias do Salesforce + Visualforce, você agora pode acessar arquivos externos em suas comunidades do
Lightning usando o Files Connect. Acesse arquivos do Quip, Google Drive, SharePoint, Box e OneDrive para Business.
Publique referências a arquivos externos no feed do Chatter, navegue por eles na página inicial de Arquivos, selecione-os no seletor de
arquivos e veja arquivos externos nos resultados de pesquisas. Arquivos externos estão disponíveis apenas para usuários autenticados
da comunidade. Usuários convidados não autenticados não podem ver nem acessar seus arquivos externos, mesmo que o seu sistema
esteja configurado para autenticar usuários com um principal nomeado.
Para solicitar autenticação, os usuários podem clicar em uma origem externa à esquerda, clicar em um botão para se conectar e digitar
suas credenciais de login.
O Quip está configurado com autenticação de domínio automática. Quando os usuários clicam em Conectar ao Quip, são levados à
comunidade, onde podem começar a navegar.

Deixar que bibliotecas e pastas mostrem seu conteúdo na visualização em blocos
(beta)
Suas bibliotecas têm valor inestimável, então por que não deixá-las mais fascinantes? Agora os usuários podem alternar suas bibliotecas
para uma visualização em blocos e ver seus arquivos exibidos em uma grade. Faça drill down em bibliotecas e pastas e seus arquivos
serão exibidos como miniaturas, tornando mais fácil achar aquela planilha colorida ou a foto perfeita. Esse recurso está disponível em
comunidades do Lightning.

O alternador da visualização em blocos está ativado por padrão, mas você pode solicitar a desativação à Salesforce.
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Nota: Em qualquer página, escolha o componente Biblioteca ou a lista Arquivos. Não use os dois na mesma página.
Exemplo: Você, que é gerente de uma comunidade de parceiro, trabalha duro para rechear a comunidade de recursos valiosos
para os parceiros: as mais recentes apresentações, panfletos de marketing e informações sobre produtos. Agora é mais fácil do
que nunca para seus parceiros encontrar recursos essenciais para vender produtos e fechar negócios.
CONSULTE TAMBÉM:
Analytics Einstein Discovery: mais acesso a dados, melhores histórias
Deixar que os parceiros criem entregas de conteúdo e links públicos para arquivos
Ajuda do Salesforce: Configurar entregas de conteúdo (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Organizar suas bibliotecas em comunidades
Em Comunidades, gerentes de biblioteca agora podem criar, renomear e excluir pastas em bibliotecas, bem como mover arquivos entre
pastas em uma biblioteca. É possível criar vários níveis de subpastas. As pastas estão visíveis a todos os usuários que têm acesso à
biblioteca.
Em uma biblioteca, clique em Nova pasta para adicionar uma pasta à biblioteca ou criar uma subpasta dentro de uma pasta. Para mover
um arquivo entre pastas e subpastas dentro de uma biblioteca, clique na ação de nível de linha Mover. Dependendo do tamanho da
biblioteca, a ativação das pastas pode levar alguns minutos.

• Em novas comunidades, as pastas são ativadas por padrão em qualquer biblioteca criada. As pastas não são ativadas por padrão em
bibliotecas nas comunidades que já existem.
• Você pode ativar pastas em bibliotecas com mais de 5.000 arquivos.

Deixar que os parceiros criem entregas de conteúdo e links públicos para arquivos
Os parceiros podem compartilhar arquivos comunitários com clientes, leads e colegas usando entregas de conteúdo e links públicos.
As duas ferramentas criam URLs criptografados para compartilhar versões de arquivos na Web. Entregas de conteúdo oferecem mais
recursos de segurança e de monitoramento.
Permissões de usuário que permitem que usuários parceiros criem entregas de conteúdo e links públicos estão desativadas por padrão.
Para ativá-las em perfis ou criar um conjunto de permissões, pesquise em Permissões do sistema por "Entregas de conteúdo" ou "Links
públicos".
Para que usuários parceiros criem entregas de conteúdo ou links públicos para arquivos gerenciados de biblioteca, pesquise primeiro
no menu Configuração por "Entregas de conteúdo e links públicos" e selecione Entregas de conteúdo e links públicos podem ser
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ativados. Em seguida, ative Entregar conteúdo para esse usuário na biblioteca. Para permitir que um usuário crie links públicos, ative
as permissões de usuário referentes a links públicos.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Configurar entregas de conteúdo (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
Ajuda do Salesforce: Compartilhar arquivos via link (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Criar componentes personalizados de visualização de arquivo
Com o novo componente do Lightning, Visualização de arquivos, os usuários podem facilmente visualizar e realizar ações rápidas em
arquivos. O componente Visualização de arquivos exibe uma visualização do arquivo com as ações do arquivo claramente indicadas na
parte superior. Quando um arquivo não pode ser visualizado, a visualização mostra um ícone do tipo do arquivo.

Melhorar a experiência de carregamento com o componente de carregamento de
arquivos
Com o novo componente Carregamento de arquivos, você pode integrar o recurso de seletor e carregador de arquivo em componentes
personalizados. Desenvolvedores podem exibir o botão "Carregar arquivos ou soltar arquivos" e especificar os tipos de arquivos que
podem ser carregados nos registros. Os usuários podem adicionar vários arquivos ao mesmo tempo usando o botão de carregamento,
ou podem arrastar e soltar. Os usuários podem visualizar o andamento, bem como receber uma mensagem de confirmação após o
carregamento de todos os arquivos.
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Manter arquivos privados em registros
Anexe um arquivo a um registro e mantenha-o privado ou compartilhe-o com pessoas ou grupos selecionados. Anteriormente, todos
os arquivos em registros eram visíveis para todos com acesso ao registro. Agora você pode escolher quem verá o seu arquivo.
Somente proprietários de arquivos e administradores têm o poder de alterar o valor de Privacidade do arquivo em registros.

A API REST do Chatter oferece suporte a arquivos privados em registros.
CONSULTE TAMBÉM:
Manter arquivos privados em registros

Criar e colaborar em documentos no Salesforce com o Quip
O Quip permite criar, compartilhar e colaborar em documentos e planilhas no Salesforce. Não é necessário provedor de arquivos externo.
No Lightning Experience, use o componente Quip em registros para criar novos documentos do Quip e trabalhar com documentos
existentes. Trabalhe com documentos do Quip no Chatter, na página inicial de Arquivos e em listas relacionadas de Arquivos.
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CONSULTE TAMBÉM:
Criar e colaborar em documentos do Quip no Salesforce

Gerenciamento de relacionamento com parceiros: Programas e níveis de
canal, Cartões de pontuação de parceiro e Fundos de desenvolvimento
de mercado.
Proporcione uma experiência escalonada de comunidade dependendo do nível de experiência, monitore os desempenhos individuais
com cartões de pontuação de parceiros (beta), e gerencie orçamentos de parceiro com fundos de desenvolvimento de mercado.
NESTA SEÇÃO:
Gerenciar parceiros com programas e níveis de canal
Você tem vários programas de canal com revendedores, VARs, distribuidores e MSPs distribuídos geograficamente? Então aproveite
Programas e níveis de canal para organizar parceiros de canal e dar acesso a recursos com base no nível de programa do parceiro.
Em cada programa, você pode agrupar os parceiros em níveis, como bronze, prata e ouro, e promovê-los com base no desempenho.
Melhorar a exposição de seus parceiros com Fundos de desenvolvimento de mercado
Gere demanda por seus produtos e ofereça incentivos a parceiros oferecendo fundos de desenvolvimento de mercado como parte
de seu programa de marketing de canal. Crie orçamentos de marketing, aloque fundos de marketing ou fundos de coparticipação
(acumulados) a parceiros de canal, simplifique as solicitações de fundos e processe solicitações de fundos usando recursos do Fundo
de desenvolvimento de mercado (MDF). Gerentes de conta de canal podem ter uma auditoria completa da atividade de MDF,
incluindo solicitações de fundos e aprovação de reinvindicações.
Fazer do jeito mais fácil e usar a Configuração guiada para configurar recursos
Não sabe como configurar recursos para sua comunidade? A configuração guiada explica como configurar visibilidade, processos,
fluxos de trabalho, tipos de registro, layouts e regras de atribuição para recursos que otimizam sua comunidade de parceiro. Do
início ao fim, a configuração guiada leva você em uma jornada até o sucesso.
Monitorar o desempenho com cartões de pontuação de parceiro (beta)
Permita que os gerentes de conta de canal (CAMs) meçam o desempenho de pessoas e estabeleçam referências para seus programas
de canal usando cartões de pontuação de parceiro. Você pode personalizar cartões de pontuação de parceiro para exibir resultados
de resumo de relatório que o CAM ou a equipe executiva deseja ver.
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Criar campanhas de parceiro usando o Distributed Marketing (Piloto)
Instale o Distributed Marketing a partir do AppExchange e crie campanhas na sua comunidade Partner Central usando o Journey
Builder. Os parceiros de canal podem visualizar e personalizar mensagens de email do Journey Builder e adicionar leads e contatos
à sua jornada de campanha.

Gerenciar parceiros com programas e níveis de canal
Você tem vários programas de canal com revendedores, VARs, distribuidores e MSPs distribuídos geograficamente? Então aproveite
Programas e níveis de canal para organizar parceiros de canal e dar acesso a recursos com base no nível de programa do parceiro. Em
cada programa, você pode agrupar os parceiros em níveis, como bronze, prata e ouro, e promovê-los com base no desempenho.
Digamos que um parceiro de canal na região do Noroeste do Pacífico vende seus produtos. Você quer garantir que ele esteja no controle
do mercado local e ciente das oportunidades para aumentar a percepção da marca. Use Programas e níveis para gerenciar a equipe.
Primeiro, crie um programa que forneça aos parceiros acesso a leads em suas regiões, eventos de marketing locais e recursos
compartilhados. Se mais contas de parceiros ingressarem na equipe, você poderá adicioná-las ao programa de parceiro de canal a
qualquer momento.

Agora que seus usuários estão no programa, motive-os a cumprir os KPIs. É nesse estágio que os níveis entram em ação. Você pode criar
vários níveis em um programa e atribuir um nível a cada conta de parceiro com base no desempenho. Níveis diferentes podem oferecer
incentivos diferentes. Por exemplo, o nível Ouro pode oferecer acesso a fundos de desenvolvimento de mercado, que podem ser usados
para ajudar o parceiro a vender mais.

Você pode acompanhar o desempenho individual em cada nível usando cartões de pontuação de parceiro. Quando uma conta de
parceiro excede o KPI do nível, você pode promovê-la ao próximo nível e fornecer acesso a novos recursos e benefícios do programa.
Cada nível de programa é associado a um grupo de canais. Você pode manter automaticamente a associação ao grupo de canais para
parceiros que entram ou saem do programa. Você pode gerenciar facilmente promoções ou rebaixamentos dentro dos níveis. Você
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pode gerenciar acesso dos parceiros a programas e níveis usando grupos, regras de compartilhamento, filas públicas, exibições de lista
e pastas.
Dica: Você pode criar um aplicativo de Gerenciamento de canal e adicionar uma guia de programa de canal, tornando fácil aos
gerentes de conta de canal gerenciarem programas, níveis e associação. Você também pode adicionar a lista relacionada Membro
do programa de canal a seus layouts de página de conta. Objetos do Programa de canal estão disponíveis por meio de aplicativos
no Lightning Experience.
CONSULTE TAMBÉM:
Melhorar a exposição de seus parceiros com Fundos de desenvolvimento de mercado
Monitorar o desempenho com cartões de pontuação de parceiro (beta)

Melhorar a exposição de seus parceiros com Fundos de desenvolvimento de mercado
Gere demanda por seus produtos e ofereça incentivos a parceiros oferecendo fundos de desenvolvimento de mercado como parte de
seu programa de marketing de canal. Crie orçamentos de marketing, aloque fundos de marketing ou fundos de coparticipação
(acumulados) a parceiros de canal, simplifique as solicitações de fundos e processe solicitações de fundos usando recursos do Fundo
de desenvolvimento de mercado (MDF). Gerentes de conta de canal podem ter uma auditoria completa da atividade de MDF, incluindo
solicitações de fundos e aprovação de reinvindicações.
Com os relatórios de MDF, disponíveis na configuração guiada, fica fácil entender a adoção de parceiros, o uso de fundos e o ROI de
marketing. O MDF está disponível pronto para uso para comunidades de parceiro.
Gerentes de conta de canal podem alocar fundos para divulgar a percepção da marca e aumentar as vendas.

Os parceiros podem solicitar fundos e submeter reivindicações. Os gerentes de conta de canal podem processar com eficiência solicitações
e reinvindicações com a ajuda de fluxos de trabalho de aprovação.
Os gerentes de conta de canal e departamentos financeiros podem acompanhar a adoção e o uso dos fundos com relatórios de MDF.
Objetos de desenvolvimento de mercado também estão disponíveis por meio de aplicativos no Lightning Experience.
Dica: Precisa de ajuda para configurar Fundos de desenvolvimento de mercado? Acesse Espaços de trabalho da comunidade >
Configuração guiada e clique em Fundo de desenvolvimento de mercado. Nós o conduziremos pelo processo.
CONSULTE TAMBÉM:
Fornecer fundos de desenvolvimento de mercado a parceiros
Gerenciar parceiros com programas e níveis de canal

392

Notas da versão Salesforce Winter '18

Gerenciamento de relacionamento com parceiros:
Programas e níveis de canal, Cartões de pontuação de
parceiro e Fundos de desenvolvimento de mercado.

Fazer do jeito mais fácil e usar a Configuração guiada para configurar recursos
Não sabe como configurar recursos para sua comunidade? A configuração guiada explica como configurar visibilidade, processos, fluxos
de trabalho, tipos de registro, layouts e regras de atribuição para recursos que otimizam sua comunidade de parceiro. Do início ao fim,
a configuração guiada leva você em uma jornada até o sucesso.
Se você tem uma licença de parceiro, pode acessar a Configuração guiada nos Espaços de trabalho da comunidade. Clique no bloco de
Configuração guiada, selecione os recursos que deseja configurar e comece o passeio.

NESTA SEÇÃO:
Deixar que parceiros registrem seus próprios negócios
É fácil configurar o registro de negócios para seus parceiros com a Configuração guiada. Assim os parceiros podem registrar seus
próprios negócios com o clique de um botão. Os processos de aprovação ajudam os gerentes de canal a aprovar negócios rapidamente
e a manter o caminho de vendas em movimento.
Distribuir leads com facilidade
Facilite o processo para que parceiros aceitem leads de seu gerente de conta de canal. E você pode relaxar enquanto configura a
distribuição de leads. A configuração guiada explica como configurar visibilidade, filas de leads, processos de leads, tipos de registro
de lead, regras de atribuição e layouts de página.
Fornecer fundos de desenvolvimento de mercado a parceiros
Está procurando maneiras de dar incentivos a parceiros? Os Fundos de desenvolvimento de mercado dão suporte financeiro aos
parceiros para a realização de campanhas de marketing que promovam a percepção da marca e gerem demanda por seus produtos.
Com regras fáceis de seguir, administradores podem configurar permissões, otimizar o gerenciamento de orçamento para gerentes
de canal, e facilitar a solicitação e reivindicação de fundos por parceiros.

Deixar que parceiros registrem seus próprios negócios
É fácil configurar o registro de negócios para seus parceiros com a Configuração guiada. Assim os parceiros podem registrar seus próprios
negócios com o clique de um botão. Os processos de aprovação ajudam os gerentes de canal a aprovar negócios rapidamente e a
manter o caminho de vendas em movimento.
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Acesse Espaços de trabalho da comunidade > Configuração guiadae selecione Registro de negócio. Clique em Configuração
guiada para começar.

Após a configuração do registro de negócio, os parceiros podem registrar seus próprios negócios usando o widget Registro de negócio
da comunidade.

Distribuir leads com facilidade
Facilite o processo para que parceiros aceitem leads de seu gerente de conta de canal. E você pode relaxar enquanto configura a
distribuição de leads. A configuração guiada explica como configurar visibilidade, filas de leads, processos de leads, tipos de registro de
lead, regras de atribuição e layouts de página.
Acesse Espaços de trabalho da comunidade > Configuração guiadae selecione Distribuição de lead. Clique em Configuração
guiada e nós vamos orientá-lo no resto do caminho.
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Após a configuração da distribuição de leads, os parceiros podem aceitar leads na caixa de entrada de leads, na comunidade do parceiro.

Fornecer fundos de desenvolvimento de mercado a parceiros
Está procurando maneiras de dar incentivos a parceiros? Os Fundos de desenvolvimento de mercado dão suporte financeiro aos parceiros
para a realização de campanhas de marketing que promovam a percepção da marca e gerem demanda por seus produtos. Com regras
fáceis de seguir, administradores podem configurar permissões, otimizar o gerenciamento de orçamento para gerentes de canal, e
facilitar a solicitação e reivindicação de fundos por parceiros.
Acesse Espaços de trabalho da comunidade > Configuração guiadae selecione Fundo de desenvolvimento de mercado. Clique
em Configuração guiada e nós vamos orientá-lo no resto do caminho.
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Após a configuração de Fundos de desenvolvimento de mercado, os gerentes de conta de canal podem criar orçamentos e alocar fundos.
Seus parceiros podem solicitar fundos e submeter reivindicações.

Monitorar o desempenho com cartões de pontuação de parceiro (beta)
Permita que os gerentes de conta de canal (CAMs) meçam o desempenho de pessoas e estabeleçam referências para seus programas
de canal usando cartões de pontuação de parceiro. Você pode personalizar cartões de pontuação de parceiro para exibir resultados de
resumo de relatório que o CAM ou a equipe executiva deseja ver.
Nota: Essa versão contém uma versão beta de Cartões de pontuação de parceiro, ou seja, é um recurso de alta qualidade com
limitações conhecidas. Cartões de pontuação de parceiro não estão disponíveis ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce
anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir
a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas
decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral.
Cada cartão de pontuação exibe métricas definidas pelo administrador que monitoram o desempenho do parceiro com base em seu
nível em um programa específico. Selecione a categoria que você está rastreando e adicione ou reorganize as métricas que deseja exibir.
Cartões de pontuação são criados com base em relatórios do Salesforce e podem ser adicionados como guias.
Dica: Você pode usar categorias para agrupar KPIs em categorias lógicas, como Vendas, Marketing e Ativação de campo.
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Criar campanhas de parceiro usando o Distributed Marketing (Piloto)
Instale o Distributed Marketing a partir do AppExchange e crie campanhas na sua comunidade Partner Central usando o Journey Builder.
Os parceiros de canal podem visualizar e personalizar mensagens de email do Journey Builder e adicionar leads e contatos à sua jornada
de campanha.
Digamos que você tenha vários corretores de seguros que estão ajudando a lançar um novo programa de seguro com renda vitalícia.
Você quer que a mensagem sobre o produto seja a mesma para todos os clientes desses corretores. Você também quer que eles tenham
algum controle sobre como as mensagens são enviadas. Com o Distributed Marketing, você pode oferecer uma campanha pré-configurada
aos corretores que estão fazendo o marketing do novo programa. Eles podem personalizar as mensagens e determinar a quem enviá-las.
Nota: Fornecemos o Distributed Marketing a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer a concordância
com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas
piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. O Distributed Marketing não está disponível ao público em
geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em
declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade ao público em geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo
independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base nos produtos e recursos publicamente
disponíveis.

Community Analytics: Community Pulse e anotações
Veja as estatísticas de comunidade mais importantes para você na parte superior dos Espaços de trabalho e tome medidas, além de se
comunicar diretamente nos painéis.
NESTA SEÇÃO:
Colocar as estatísticas no centro com o Community Pulse
Você nos disse que queria ver as estatísticas mais importantes de sua comunidade nos Espaços de trabalho. Nós ouvimos você e
apresentamos o Community Pulse! O Community Pulse exibe até seis métricas, à sua escolha, na parte superior dos Espaços de
trabalho. Quando você clica em uma métrica, o relatório ou painel relacionado de Moderação ou Engajamento é aberto, para que
você possa agir ou obter mais informações.

397

Notas da versão Salesforce Winter '18

Community Analytics: Community Pulse e anotações

Colaborar em painéis do Analytics com anotações
Promova um ambiente de comunicação aberta iniciado por painéis do Analytics integrados à comunidade. Com o recurso de
anotação, parceiros e clientes podem conversar em feeds do Chatter em widgets de painel individuais.

Colocar as estatísticas no centro com o Community Pulse
Você nos disse que queria ver as estatísticas mais importantes de sua comunidade nos Espaços de trabalho. Nós ouvimos você e
apresentamos o Community Pulse! O Community Pulse exibe até seis métricas, à sua escolha, na parte superior dos Espaços de trabalho.
Quando você clica em uma métrica, o relatório ou painel relacionado de Moderação ou Engajamento é aberto, para que você possa agir
ou obter mais informações.
Para configurar o Community Pulse, você deve ter relatórios e painéis mapeados em seus Espaços de trabalho para uma determinada
comunidade. Você pode criar o mapa manualmente, mas por que se dar ao trabalho? A melhor maneira de ter o mapeamento é instalar
ou atualizar para o Pacote Gerenciamento de comunidade do Salesforce Winter '18. Nós até incluímos algumas métricas já preenchidas
para você experimentar. O pacote Gerenciamento de comunidade estará disponível no AppExchange logo após o lançamento.
Se você tem uma comunidade do Chatter, recebe quatro blocos de métricas do Community Pulse com o pacote do AppExchange:
Membros, Novos membros, Perguntas não respondidas e Discussões sinalizadas. Clique no bloco Novos membros para acessar a fila
de Engajamento de novos membros, onde você pode dizer olá a todos os novos membros com alguns cliques.
Quer ver métricas diferentes? O Community Pulse é totalmente personalizável. Você pode criar as métricas ideais, não importa o tipo
de comunidade que você tenha. Clique em Editar métricas para adicionar, atualizar, remover ou mesmo reordenar as métricas que
aparecem no Community Pulse.
Clique em uma métrica do Community Pulse para visualizar um relatório aprofundado ou um painel para ter uma perspectiva mais
ampla.
CONSULTE TAMBÉM:
Fazer tudo na fila de engajamento de membros
Ajuda do Salesforce: Ativar e mapear painéis para os gerentes da comunidade
Ajuda do Salesforce: Ativar e mapear Insights para gerentes de comunidade

Colaborar em painéis do Analytics com anotações
Promova um ambiente de comunicação aberta iniciado por painéis do Analytics integrados à
comunidade. Com o recurso de anotação, parceiros e clientes podem conversar em feeds do Chatter
em widgets de painel individuais.
Nota: Esse recurso tem suporte em comunidades, mas não em portais, para usuários com
uma licença Comunidade de clientes Plus ou Comunidade de parceiros. Se você ainda não
tiver o Analytics para Comunidades, esse recurso exigirá configuração. Para obter mais
informações, consulte Compartilhar o Analytics com comunidades.
Usuários de comunidades podem fazer anotações em widgets de painel com comentários publicados
no painel e no Chatter. As anotações contêm as conversas dos usuários sobre seus dados e como
são visualizados, com o painel disponível para referência.
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Quando clicam no botão Seguir, os usuários veem todos os comentários no painel. No Chatter, eles podem clicar na imagem do painel
para navegar diretamente para a anotação no painel no Analytics, onde podem participar da conversa.
CONSULTE TAMBÉM:
Colaborar em painéis com anotações em comunidades

Moderação: Integração com o Journey Builder, fila Engajamento de
membros e mais espaços de trabalho
Veja o que acontece quando o Community Cloud se une ao Journey Builder do Marketing Cloud, encontre filas novas e aperfeiçoadas
para facilitar sua vida e explore uma maneira fácil de conferir Espaços de trabalho.
NESTA SEÇÃO:
Aumentar o engajamento com o Community Cloud e a integração com o Marketing Cloud (beta)
Utilizamos o poder do Journey Builder do Marketing Cloud para ajudar você a entrar em contato com membros e transformar sua
comunidade em um poderoso canal de marketing. Com o Journey Builder, você pode criar jornadas personalizadas em emails,
dispositivos móveis, anúncios e na Web. Com a integração de nuvem, gerentes de comunidade e de marketing podem colocar os
membros em jornadas por email, aumentando o engajamento e promovendo atividade na comunidade. Você precisa ter tanto a
licença Community quanto a Marketing Cloud para usar este recurso.
Fazer tudo na fila de engajamento de membros
Você nos pediu uma melhor maneira de encontrar membros da comunidade e de se comunicar facilmente com eles. E nós trabalhamos
nisso. Com a nova fila Engajamento de membros, você pode classificar os membros, conferir quem está publicando algo e qual sua
pontuação de reputação, ver quem tem uma foto de perfil, criar filtros, visualizar detalhes dos membros e mais!
A fila de discussões pendentes está mais limpa e robusta
Nós renovamos a Fila de discussões pendentes para facilitar a moderação de comunidades. Seu visual simplificado foi criado usando
a tecnologia Lightning. Mas não ficamos só no visual. Adicionamos ações em massa para discussões e novos recursos de classificação.
Também adicionamos um painel de detalhes de membro, para que você possa obter as informações necessárias sem sair da página.
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Alternar para Espaços de trabalho e fazer mais com comunidades
Agora, quando você acessa o Console de gerenciamento de comunidade, um banner solicita que você passe a usar os Espaços de
trabalho. Não pense duas vezes, pois tudo que você pode fazer no console também pode fazer nos Espaços de trabalho, e mais. Os
Espaços de trabalho é o lugar onde todos os recursos novos se encontram, e eles só podem ser usados lá. Está curioso, mas ainda
não está convencido? Nós também cuidamos disso. Você sempre pode voltar atrás em Configurações da comunidade.

Aumentar o engajamento com o Community Cloud e a integração com o Marketing
Cloud (beta)
Utilizamos o poder do Journey Builder do Marketing Cloud para ajudar você a entrar em contato com membros e transformar sua
comunidade em um poderoso canal de marketing. Com o Journey Builder, você pode criar jornadas personalizadas em emails, dispositivos
móveis, anúncios e na Web. Com a integração de nuvem, gerentes de comunidade e de marketing podem colocar os membros em
jornadas por email, aumentando o engajamento e promovendo atividade na comunidade. Você precisa ter tanto a licença Community
quanto a Marketing Cloud para usar este recurso.
Nota: Esta versão contém uma versão beta do Community Cloud e da integração do Journey Builder do Marketing Cloud, o que
significa que é um recurso de alta qualidade com limitações conhecidas. A integração do Journey Builder não está disponível ao
público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à
imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou
mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos
disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e sugestões sobre a integração do Journey Builder no IdeaExchange
ou na comunidade Trailblazer.
Digamos que você queira fazer com que os novos membros participem mais da comunidade. Usando o Journey Builder, crie uma jornada
de recepção que é acionada quando membros ingressam na comunidade. A jornada recepciona os novos membros e os incentiva a
participarem mais na comunidade com ações, como carregar uma foto de perfil. E você pode mantê-los envolvidos enviando conteúdo
popular da comunidade.
Você está recebendo muitos membros, como mais de 1.000? Sugerimos deixar o Journey Builder trabalhando durante a noite, pois a
adição de membros a uma comunidade é mais lenta ao acionar jornadas.
Você pode acionar uma jornada por email personalizada com eventos ou pode escolher um público específico. Por exemplo, você
identifica os membros da comunidade que ainda não são MVPs. Coloque-os em uma jornada que os convida a se tornarem MVPs e
fornece o treinamento necessário. Ou inicie uma jornada para clientes que abre um caso que os guia no processo de suporte. Uma das
melhores coisas sobre uma jornada é que ela é inteligente. Ela pode olhar o status de um usuário e enviar emails apropriados a intervalos
apropriados.
Para começar, você deve ter configurado o Marketing Cloud Connect, de modo que as duas nuvens possam trabalhar juntas. Depois
disso, é função do Journey Builder criar os emails e as jornadas e especificar os eventos ou critérios que os acionam. Confira também os
links Consulte também para informações específicas sobre a utilização.
Considerações sobre beta
Se você tem Comunidades e o Marketing Cloud, a integração foi concebida para que trabalhem juntos. No entanto, recomendamos nos
procurar e se tornar um testador beta oficial. As vantagens são:
• Podemos ativar uma permissão de organização que oferece mais recursos de preferências de email.
• Podemos dar aconselhamento e orientação.
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• Podemos receber seu feedback e sugestões.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Conectar as nuvens
Ajuda do Salesforce: Journey Builder
Ajuda do Salesforce: Introdução ao Journey Builder

Fazer tudo na fila de engajamento de membros
Você nos pediu uma melhor maneira de encontrar membros da comunidade e de se comunicar facilmente com eles. E nós trabalhamos
nisso. Com a nova fila Engajamento de membros, você pode classificar os membros, conferir quem está publicando algo e qual sua
pontuação de reputação, ver quem tem uma foto de perfil, criar filtros, visualizar detalhes dos membros e mais!
Já quis cumprimentar os novos membros semanalmente com uma publicação amigável no perfil deles? Este recurso facilita justamente
isso. Depois de restringir a pesquisa a uma certa lista de usuários, publique diretamente nos perfis dos membros, ou envie uma mensagem
direta. (Mensagens diretas estão disponíveis somente em comunidades do Lightning Experience.) Clique no nome de um membro para
abrir o painel com os detalhes do mesmo e criar sua publicação. Com um clique, sua nota é publicada na página do membro.
Se sua comunidade é tão grande que o contato com membros é difícil mesmo com a nova fila Engajamento de membros, confira a
Integração do Community Cloud e do Marketing Cloud e o Journey Builder.
A fila Engajamento de membros exige o pacote Salesforce Community Management da versão Winter ’18. O pacote Winter ’18 estará
disponível no pacote do AppExchange logo após o lançamento.

A fila de discussões pendentes está mais limpa e robusta
Nós renovamos a Fila de discussões pendentes para facilitar a moderação de comunidades. Seu visual simplificado foi criado usando a
tecnologia Lightning. Mas não ficamos só no visual. Adicionamos ações em massa para discussões e novos recursos de classificação.
Também adicionamos um painel de detalhes de membro, para que você possa obter as informações necessárias sem sair da página.

Alternar para Espaços de trabalho e fazer mais com comunidades
Agora, quando você acessa o Console de gerenciamento de comunidade, um banner solicita que você passe a usar os Espaços de
trabalho. Não pense duas vezes, pois tudo que você pode fazer no console também pode fazer nos Espaços de trabalho, e mais. Os
Espaços de trabalho é o lugar onde todos os recursos novos se encontram, e eles só podem ser usados lá. Está curioso, mas ainda não
está convencido? Nós também cuidamos disso. Você sempre pode voltar atrás em Configurações da comunidade.
Nota: Na versão Spring '18, alguns de vocês passarão para os Espaços de trabalho de qualquer forma, mas por que aguardar?
Confira agora.

Outras alterações em Comunidades
Aprenda pequenas mudanças que melhoram a sua experiência com Comunidades.
NESTA SEÇÃO:
Mover comunidades mais facilmente com melhor suporte a conjuntos de alterações
Nós melhoramos o suporte a conjuntos de alterações de Comunidades, de modo que há menos para configurar ao mover uma
comunidade entre organizações que têm uma conexão de implantação.
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Gerenciar usuários externos da comunidade no Lightning Experience
Não é mais preciso alternar entre o Lightning Experience e o Salesforce Classic para gerenciar membros externos de comunidades.
Diretamente no Lightning Experience, você pode criar e desativar usuários e contas de parceiros e clientes, bem como efetuar login
como usuário da comunidade.
Usar mais objetos em comunidades
Agora você pode usar contratos, pedidos, catálogos de preços e cotações em suas comunidades e portais.
Criar comunidades nas edições Enterprise, Performance e Unlimited, mesmo sem licenças de comunidades
Em organizações das edições Enterprise, Performance e Unlimited, você pode criar até 100 comunidades usando o Atendimento
ao cliente (Napili), o Portal de conta do cliente, Guias do Salesforce + Visualforce ou os modelos Aloha sem comprar licenças de
comunidades. Para criar comunidades usando a Central de parceiros, é necessário comprar licenças da Comunidade de parceiros.
Para começar a criar sua comunidade, primeiro ative as Comunidades na organização. Sua comunidade recém-criada tem acesso
limitado para usuários convidados sem licenças. Compre licenças do Community Cloud para que os membros possam efetuar login,
dar acesso a Salesforce Objects ou usar mais visualizações de página, dependendo de suas necessidades de negócios.
URLs compatíveis com SEO para páginas de detalhes de Caso, Painel, Grupo e Relatório
Na última versão, lançamos redirecionamentos de URL compatíveis com SEO para a maioria das páginas de detalhes de objeto, mas
Caso, Painel, Grupo e Relatório ficaram de fora da festa. Mas a festa deles começa agora!
Os URLs de artigo não incluem mais o ID do registro
Para melhorar a classificação de SEO da comunidade, o ID de registro não é mais incluído nos URLs de artigo. Cada vez que um artigo
é novamente publicado, seu ID de registro também é atualizado. Quando o ID de registro era incluído no URL, um novo URL era
criado para o artigo sempre que ele era atualizado. Para mecanismos de pesquisa, parecia ser uma página nova cada vez, o que
prejudicava a classificação de SEO.
Personalizar a experiência de login de sua comunidade com base no usuário
Agora você tem maior controle sobre a experiência dos usuários quando eles efetuam login em sua comunidade. Deseja que o seu
logotipo na página de login mude dependendo de o usuário ser funcionário ou cliente? Ou que tal exibir uma página de autorregistro
específica com base no código de país do usuário? A identidade visual muda dinamicamente, de acordo com a pessoa que efetua
login e o local.
Mostrar ou ocultar o título dos principais artigos por componente de tópico
Para mostrar ou ocultar o título, selecione Mostrar título no editor de propriedades do componente. Anteriormente, o título era
exibido apenas em colunas com largura superior a 300 pixels.
Moderadores externos de comunidade podem ver informações do grupo
Ter alguém de fora da organização moderando a comunidade é uma ótima maneira de liberar recursos, mas não se o moderador
não puder ver relatórios essenciais da comunidade. Então nós consertamos isso. Agora usuários externos com permissões de
moderador podem ver relatórios e informações sobre os grupos e as comunidades aos quais pertencem.
Relatórios são abertos na página em que você está
Anteriormente, quando você clicava em um relatório, uma nova guia era aberta e o tirava do local onde estava trabalhando. Não é
mais. Agora relatórios são abertos na mesma página com um link para retornar ao painel, limitando o número de guias ao mínimo
administrável.

Mover comunidades mais facilmente com melhor suporte a conjuntos de alterações
Nós melhoramos o suporte a conjuntos de alterações de Comunidades, de modo que há menos para configurar ao mover uma comunidade
entre organizações que têm uma conexão de implantação.
Agora os conjuntos de alterações oferecem suporte a estas configurações adicionais de Espaços de trabalho da comunidade (ou
Gerenciamento de comunidade):
• Todas as configurações no espaço de trabalho Administração, exceto:
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– O campo Conta da seção Registro da área Login e registro
– A área Configurações
– A área Rich Publisher Apps
• Todas as configurações no espaço de trabalho Moderação
• Todas as configurações de Recomendações e Públicos no espaço de trabalho Direcionamento de conteúdo. No entanto, imagens
de recomendação são excluídas.
Dica: Ainda está usando Gerenciamento de comunidade em vez de Espaços de trabalho da comunidade? Faça a mudança e
aproveite vários novos recursos.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Considerações sobre a migração de comunidades com conjuntos de alterações (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Gerenciar usuários externos da comunidade no Lightning Experience
Não é mais preciso alternar entre o Lightning Experience e o Salesforce Classic para gerenciar membros externos de comunidades.
Diretamente no Lightning Experience, você pode criar e desativar usuários e contas de parceiros e clientes, bem como efetuar login
como usuário da comunidade.
Boas notícias! Todas as ações que podem ser aplicadas a uma conta pessoal no Salesforce Classic estão disponíveis no Lightning Experience.
E a diversão não para por aí. Todas as ações de login disponíveis no Salesforce Classic também podem ser executadas no Lightning
Experience.

Usar mais objetos em comunidades
Agora você pode usar contratos, pedidos, catálogos de preços e cotações em suas comunidades e portais.

Criar comunidades nas edições Enterprise, Performance e Unlimited, mesmo sem
licenças de comunidades
Em organizações das edições Enterprise, Performance e Unlimited, você pode criar até 100 comunidades usando o Atendimento ao
cliente (Napili), o Portal de conta do cliente, Guias do Salesforce + Visualforce ou os modelos Aloha sem comprar licenças de comunidades.
Para criar comunidades usando a Central de parceiros, é necessário comprar licenças da Comunidade de parceiros. Para começar a criar
sua comunidade, primeiro ative as Comunidades na organização. Sua comunidade recém-criada tem acesso limitado para usuários
convidados sem licenças. Compre licenças do Community Cloud para que os membros possam efetuar login, dar acesso a Salesforce
Objects ou usar mais visualizações de página, dependendo de suas necessidades de negócios.

URLs compatíveis com SEO para páginas de detalhes de Caso, Painel, Grupo e
Relatório
Na última versão, lançamos redirecionamentos de URL compatíveis com SEO para a maioria das páginas de detalhes de objeto, mas
Caso, Painel, Grupo e Relatório ficaram de fora da festa. Mas a festa deles começa agora!
Para criar um URL que seja legível ao usuário para uma página de detalhes de objeto, anexamos o valor do campo Nome do objeto ao
URL. Por exemplo, para a página de detalhes de Grupo da AW Computing, redirecionamos
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https://mycommunity.com/s/group/001R0000002NzuaIAC para
https://mycommunity.com/s/group/001R0000002NzuaIAC/aw-computing.

Quando o campo Nome de um objeto não está disponível, usamos os campos Assunto ou Título. Caso contrário, anexamos "detalhes"
ao URL.
Nota: Não há suporte para os URLs compatíveis com SEO nas páginas de detalhes de Fluxos e de Perfil do usuário. Nada de festa
para eles.

Os URLs de artigo não incluem mais o ID do registro
Para melhorar a classificação de SEO da comunidade, o ID de registro não é mais incluído nos URLs de artigo. Cada vez que um artigo é
novamente publicado, seu ID de registro também é atualizado. Quando o ID de registro era incluído no URL, um novo URL era criado
para o artigo sempre que ele era atualizado. Para mecanismos de pesquisa, parecia ser uma página nova cada vez, o que prejudicava a
classificação de SEO.
Os URLs de artigo costumavam ser redirecionados para /article/:recordId/:urlName, mas agora nós usamos o formato
/article/:urlName.
Por exemplo, https://mycommunity.com/s/article/kavB0000007qtP7KAI/some_article é redirecionado
para https://mycommunity.com/s/article/some_article.

Personalizar a experiência de login de sua comunidade com base no usuário
Agora você tem maior controle sobre a experiência dos usuários quando eles efetuam login em sua comunidade. Deseja que o seu
logotipo na página de login mude dependendo de o usuário ser funcionário ou cliente? Ou que tal exibir uma página de autorregistro
específica com base no código de país do usuário? A identidade visual muda dinamicamente, de acordo com a pessoa que efetua login
e o local.
Páginas de login padrão e personalizadas do Visualforce permitem o uso de logotipos dinâmicos e de URLs de lado direito dinâmicos.
Páginas de login do Lightning permitem o uso de logotipos dinâmicos. Após o login do usuário na comunidade, é utilizada a identidade
visual especificada em Administração > Identidade visual nos Espaços de trabalho ou em Gerenciamento de comunidade.
CONSULTE TAMBÉM:
Alterar a experiência de login dos usuários com a identidade visual dinâmica

Mostrar ou ocultar o título dos principais artigos por componente de tópico
Para mostrar ou ocultar o título, selecione Mostrar título no editor de propriedades do componente. Anteriormente, o título era exibido
apenas em colunas com largura superior a 300 pixels.

Moderadores externos de comunidade podem ver informações do grupo
Ter alguém de fora da organização moderando a comunidade é uma ótima maneira de liberar recursos, mas não se o moderador não
puder ver relatórios essenciais da comunidade. Então nós consertamos isso. Agora usuários externos com permissões de moderador
podem ver relatórios e informações sobre os grupos e as comunidades aos quais pertencem.

Relatórios são abertos na página em que você está
Anteriormente, quando você clicava em um relatório, uma nova guia era aberta e o tirava do local onde estava trabalhando. Não é mais.
Agora relatórios são abertos na mesma página com um link para retornar ao painel, limitando o número de guias ao mínimo administrável.
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Chatter: Criptografia para Chatter, publicações fixadas, principais
grupos e tema do Trailhead
A criptografia para Chatter está disponível ao público em geral e inclui mais campos. Fixe uma
publicação na parte superior de um feed de tópicos ou grupo (beta) e descubra quais grupos são
mais ativos. Os perfis de usuário e grupos receberam uma nova aparência de Trailhead.
NESTA SEÇÃO:

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager e Developer

Feeds do Chatter: Criptografia para Chatter, fluxos e publicações fixadas
A criptografia para Chatter está disponível ao público em geral e inclui ainda mais campos.
Descubra a facilidade de usar um ponto de acesso único para visualizar os fluxos da comunidade
juntamente com seus fluxos internos na organização do Salesforce (piloto). Fixe uma publicação importante na parte superior de
um feed de tópicos ou grupo (beta).
Grupos: Principais grupos e tema do Trailhead
Veja quais grupos são mais ativos e entre no espírito do Trailhead com o novo avatar e imagem padrão do banner.
Perfis de usuário: Tema do Trailhead e aprimoramento da opção Fora do escritório
Os perfis de usuário ganham uma nova aparência com uma imagem de banner padrão baseada no tema do Trailhead, cartão do
Trailhead, imagem padrão do Astro em mais locais e seção Sobre mim em destaque. A opção Fora do escritório foi aprimorada e
disponibilizada ao público em geral.
CONSULTE TAMBÉM:
Salesforce Chatter: Uma nova maneira de trabalhar com o Windows 10

Feeds do Chatter: Criptografia para Chatter, fluxos e publicações fixadas
A criptografia para Chatter está disponível ao público em geral e inclui ainda mais campos. Descubra a facilidade de usar um ponto de
acesso único para visualizar os fluxos da comunidade juntamente com seus fluxos internos na organização do Salesforce (piloto). Fixe
uma publicação importante na parte superior de um feed de tópicos ou grupo (beta).
NESTA SEÇÃO:
Aumentar a segurança com criptografia para Chatter (disponível ao público em geral)
A criptografia e a descriptografia em massa de dados do Chatter agora estão disponíveis ao público em geral. Com a criptografia
para o Chatter, sua empresa pode cumprir com confiança as políticas de privacidade, requisitos regulamentares e obrigações
contratuais referentes à manipulação de dados do Chatter. Os campos criptografados funcionam normalmente nos processos de
negócios, nas APIs e na interface de usuário do Salesforce. Esse recurso está disponível no Lightning Experience, nas comunidades
do Lightning, no Salesforce Classic, no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce.
Visualizar todos os fluxos da Comunidade no Salesforce (piloto)
Reduza a alternância de contexto e obtenha acesso contínuo a todos os seus fluxos com os fluxos entre comunidades. Agora você
tem fácil acesso a todos os seus fluxos, sejam internos ou baseados em comunidade, na sua organização do Salesforce. Os fluxos
entre comunidades estão disponíveis no Lightning Experience e nas comunidades do Lightning.
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Aumentar a visibilidade das informações críticas com publicações fixadas (beta)
Assegure uma boa exposição das suas informações importantes com a fixação de publicação. Em feeds de tópicos e grupos do
Chatter, quando alguém publica informações cruciais, um usuário autorizado pode fixar essa publicação no topo do feed. A publicação
permanece fixada até um usuário autorizado desafixá-la. A fixação de publicação está disponível no Lightning Experience e nas
comunidades do Lightning.
Dê um toque especial às suas conversas usando emojis
Os emojis chegaram! Interaja com seu público adicionando animação ao seu feed. O ícone de emoji é exibido no editor do Chatter
quando você publica, comenta e adiciona detalhes às suas perguntas ou responde a perguntas. Os emojis estão disponíveis no
Lightning Experience e nas comunidades do Lightning.
Ativar sugestões de tópicos na organização
As sugestões de tópicos são úteis para incentivar as pessoas a adicionar tópicos a suas publicações e perguntas. Ao mesmo tempo,
também é fundamental ter a flexibilidade de desativar as sugestões de tópicos. Agora você tem a opção de desativar as sugestões
de tópicos na sua organização. A permissão é ativada por padrão e você deve entrar em contato com o suporte ao cliente da Salesforce
para desativar as sugesões de tópicos.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Aumentar a segurança com criptografia para Chatter (disponível ao público em geral)
A criptografia e a descriptografia em massa de dados do Chatter agora estão disponíveis ao público em geral. Com a criptografia para
o Chatter, sua empresa pode cumprir com confiança as políticas de privacidade, requisitos regulamentares e obrigações contratuais
referentes à manipulação de dados do Chatter. Os campos criptografados funcionam normalmente nos processos de negócios, nas APIs
e na interface de usuário do Salesforce. Esse recurso está disponível no Lightning Experience, nas comunidades do Lightning, no Salesforce
Classic, no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce.
Para ativar a criptografia para o Chatter, entre em contato com o suporte. Nós o ajudaremos a configurá-lo.
Nota: Quando você criptografa um campo, os valores existentes não são criptografados imediatamente. Os dados são criptografados
conforme são adicionados e utilizados – por exemplo, depois que você adiciona ou edita o conteúdo de um campo.
O que é criptografado?
• Publicações e comentários de feed
• Perguntas e respostas de feed
• URLs e rótulos de link
• Pesquisas de feed e opções de pesquisa
• Conteúdo de Rich Publisher Apps personalizados (novo nesta versão)
Não é possível filtrar campos criptografados.
Nota: Se você tiver participado do piloto, desative e reative a criptografia para Chatter para incluir os novos campos. Entre em
contato com a Salesforce para obter assistência na criptografia de todos os dados criados anteriormente.
CONSULTE TAMBÉM:
Integrar Rich Publisher Apps ao editor do Chatter (disponível ao público em geral)
Ajuda do Salesforce: Reforçar a segurança dos seus dados com a Criptografia de plataforma Shield (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)
Criptografar seus dados no Chatter (disponível ao público em geral)
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Visualizar todos os fluxos da Comunidade no Salesforce (piloto)
Reduza a alternância de contexto e obtenha acesso contínuo a todos os seus fluxos com os fluxos entre comunidades. Agora você tem
fácil acesso a todos os seus fluxos, sejam internos ou baseados em comunidade, na sua organização do Salesforce. Os fluxos entre
comunidades estão disponíveis no Lightning Experience e nas comunidades do Lightning.
Nota: Fornecemos fluxos entre comunidades a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer a concordância
com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas
piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. Os fluxos entre comunidades não estão disponíveis ao
público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à
imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou
mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos
disponíveis ao público em geral. Você pode enviar feedback e sugestões sobre fluxos entre comunidades na comunidade Trailblazer.

Limitações do piloto
Ao visualizar um fluxo de comunidade no Salesforce, você pode comentar, editar, curtir ou deixar de curtir uma publicação. No entanto,
algumas ações ainda não são possíveis.
• Anexar arquivos
• Compartilhar uma publicação
• Usar votação de afirmativo ou negativo ou verificação da empresa
• Clicar em uma @menção para acessar a discussão da comunidade onde ela aparece.
• Fazer detalhamento de um item de feed
A API REST do Chatter e o Chatter no Apex oferecem suporte a fluxos entre comunidades.
CONSULTE TAMBÉM:
Criar seus próprios megafeeds com fluxos

Aumentar a visibilidade das informações críticas com publicações fixadas (beta)
Assegure uma boa exposição das suas informações importantes com a fixação de publicação. Em feeds de tópicos e grupos do Chatter,
quando alguém publica informações cruciais, um usuário autorizado pode fixar essa publicação no topo do feed. A publicação permanece
fixada até um usuário autorizado desafixá-la. A fixação de publicação está disponível no Lightning Experience e nas comunidades do
Lightning.
Nota: Esta versão contém uma versão beta de publicações fixadas, o que significa que é um recurso de alta qualidade com
limitações conhecidas. A fixação de publicações não está disponível ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie
sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a
disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas
decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e
sugestões sobre publicações fixadas na comunidade Trailblazer.
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Administradores, gerentes de comunidade e proprietários ou gerentes de grupos podem fixar publicações. Os administradores também
podem atribuir a permissão de fixação. Ative Fixar publicações em feeds para a sua organização e, em seguida, atribua a permissão
Fixar publicações em feeds a usuários selecionados.
Publicações fixadas são semelhantes a anúncios, com as seguintes diferenças.
• Os anúncios estão disponíveis somente para feeds de grupo. A fixação de publicações está disponível para feeds de tópico e de
grupo.
• Os anúncios seguem uma programação linear: você os publica e aguarda até que expirem. As publicações fixadas são mais flexíveis:
você pode explorar seu feed e fixar publicações antigas ou atuais.
• Uma gama mais ampla de usuários autorizados pode fixar.
• Você pode adicionar estilo a uma publicação fixada com o editor de rich text.
• Um anúncio expira em uma data definida. Uma publicação fixa permanece fixada até que um usuário autorizado a desafixe.

Limitações do beta
Na versão beta, não é possível selecionar uma publicação para fixação por meio da interface de usuário de feed compacta.
A API REST do Chatter e o Chatter no Apex oferecem suporte à fixação de publicações.

Dê um toque especial às suas conversas usando emojis
Os emojis chegaram! Interaja com seu público adicionando animação ao seu feed. O ícone de emoji é exibido no editor do Chatter
quando você publica, comenta e adiciona detalhes às suas perguntas ou responde a perguntas. Os emojis estão disponíveis no Lightning
Experience e nas comunidades do Lightning.
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Clique nos ícones na parte interior do seletor de emoji para alterar as categorias. Ou, com o cursor no seletor, tabule de uma categoria
para outra e use o teclado para navegar e selecionar.
Mesmo nos negócios, há um lugar para as cabeças de abóbora malévolas!
Nota: Os emojis do seletor de emojis são provenientes da fonte padrão do sistema operacional do host. Alguns sistemas
operacionais deram mais atenção à diversão do que outros. Se você está olhando para os seus emojis e pensando "Por que vocês
são tão sem graça?", acesse emojipedia.org e confira os emojis que cada sistema operacional oferece.

Ativar sugestões de tópicos na organização
As sugestões de tópicos são úteis para incentivar as pessoas a adicionar tópicos a suas publicações e perguntas. Ao mesmo tempo,
também é fundamental ter a flexibilidade de desativar as sugestões de tópicos. Agora você tem a opção de desativar as sugestões de
tópicos na sua organização. A permissão é ativada por padrão e você deve entrar em contato com o suporte ao cliente da Salesforce
para desativar as sugesões de tópicos.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Grupos: Principais grupos e tema do Trailhead
Veja quais grupos são mais ativos e entre no espírito do Trailhead com o novo avatar e imagem padrão do banner.
NESTA SEÇÃO:
Criar um tipo de relatório personalizado para ver os grupos com melhor classificação
Descubra quais grupos são mais ativos na sua organização com um novo tipo de relatório personalizado. Crie o tipo de relatório
personalizado usando Grupos como objeto principal e monitore as classificações do seu grupo. Esse recurso é novo tanto no Lightning
Experience como no Salesforce Classic.
Estilo Trailhead para grupos
Os grupos agora têm uma aparência semelhante à do Trailhead, com um novo avatar e imagem padrão do banner. Essa alteração
se aplica somente ao Lightning Experience.

Criar um tipo de relatório personalizado para ver os grupos com melhor classificação
Descubra quais grupos são mais ativos na sua organização com um novo tipo de relatório personalizado. Crie o tipo de relatório
personalizado usando Grupos como objeto principal e monitore as classificações do seu grupo. Esse recurso é novo tanto no Lightning
Experience como no Salesforce Classic.
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A classificação de um grupo é baseada em suas publicações, comentários e curtidas. O Salesforce faz a contagem aos domingos e atualiza
as classificações. Como as classificações são calculadas semanalmente, este recurso estará disponível uma semana após a liberação da
versão Winter '18.

Estilo Trailhead para grupos
Os grupos agora têm uma aparência semelhante à do Trailhead, com um novo avatar e imagem padrão do banner. Essa alteração se
aplica somente ao Lightning Experience.

A nova imagem padrão do banner de Grupos ajuda os usuários a entrar no espírito do Trailhead. Evidentemente, os proprietários do
grupo ainda podem alterá-la para o que preferirem.
A página do seu grupo ainda não tem uma foto? Astro e Codey ao resgate! Eles ficarão graciosamente em destaque como o avatar
padrão do grupo até você escolher sua própria foto.

Perfis de usuário: Tema do Trailhead e aprimoramento da opção Fora do
escritório
Os perfis de usuário ganham uma nova aparência com uma imagem de banner padrão baseada no tema do Trailhead, cartão do Trailhead,
imagem padrão do Astro em mais locais e seção Sobre mim em destaque. A opção Fora do escritório foi aprimorada e disponibilizada
ao público em geral.
NESTA SEÇÃO:
Perfis de usuário recebem uma reformulação Trailhead
Os perfis de usuário estão com um visual mais no estilo Trailhead, com uma nova imagem de banner para exibir seu espírito aventureiro
e alguns outros atributos. O componente Painel de destaques nos perfis de usuário agora inclui Sobre mim e um cartão do Trailhead.
Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Astro é seu avatar padrão em mais lugares
Você ainda não tem uma foto de perfil? O Astro resolve isso para você – e não mais apenas no banner do seu perfil e no cabeçalho
do Salesforce. Em listas relacionadas, publicações do Chatter, atribuições de tarefa e basicamente qualquer lugar em que sua foto
de perfil deveria aparecer, o hábil Astro assume o posto até que você tenha a oportunidade de enviar uma foto deslumbrante. Essa
alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Tire férias sem culpa com a funcionalidade Fora do escritório (disponível ao público em geral)
Está saindo de férias ou licença? Gostaria que todos soubessem que devem deixá-lo em paz? O recurso Fora do escritório
recém-aprimorado é a sua salvação. Você pode definir as datas em que estará ausente e adicionar uma mensagem personalizada.
Sua mensagem e as datas são exibidas com destaque ao lado do seu nome no Chatter, não apenas no seu perfil, mas em praticamente
qualquer lugar em que seu nome apareça. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Perfis de usuário recebem uma reformulação Trailhead
Os perfis de usuário estão com um visual mais no estilo Trailhead, com uma nova imagem de banner para exibir seu espírito aventureiro
e alguns outros atributos. O componente Painel de destaques nos perfis de usuário agora inclui Sobre mim e um cartão do Trailhead.
Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Em vez daquelas montanhas azuis básicas como imagem de banner padrão, os perfis de usuário agora têm um tema Trailhead dinâmico.
Você também pode mudar a imagem do banner para que seja exclusivamente sua.
Ao olharem o próprio perfil, agora os usuários veem um cartão do Trailhead para acesso rápido a aprendizado e discussões. De seu perfil,
os usuários podem ir diretamente para o Trailhead e a comunidade Trailblazer. O cartão do Trailhead faz parte do componente do
Lightning Painel de destaques.
Sobre mim subiu para o topo dos perfis de usuário, bem abaixo do nome. Os usuários que não escreveram nada ainda recebem um
texto de aviso divertido, que só eles podem ver. Sobre mim agora faz parte do componente Painel de destaques. Se a seção Detalhes
do usuário do layout da página Perfil de usuário incluir Sobre mim, remova-o dessa seção. Assim ele não aparecerá em dois lugares.

Astro é seu avatar padrão em mais lugares
Você ainda não tem uma foto de perfil? O Astro resolve isso para você – e não mais apenas no banner do seu perfil e no cabeçalho do
Salesforce. Em listas relacionadas, publicações do Chatter, atribuições de tarefa e basicamente qualquer lugar em que sua foto de perfil
deveria aparecer, o hábil Astro assume o posto até que você tenha a oportunidade de enviar uma foto deslumbrante. Essa alteração se
aplica somente ao Lightning Experience.
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Não se apresse. Tire fotos incríveis ou faça uma selfie divertida. O mundo pode esperar – com o Astro segurando as pontas!

Tire férias sem culpa com a funcionalidade Fora do escritório (disponível ao público
em geral)
Está saindo de férias ou licença? Gostaria que todos soubessem que devem deixá-lo em paz? O recurso Fora do escritório recém-aprimorado
é a sua salvação. Você pode definir as datas em que estará ausente e adicionar uma mensagem personalizada. Sua mensagem e as datas
são exibidas com destaque ao lado do seu nome no Chatter, não apenas no seu perfil, mas em praticamente qualquer lugar em que
seu nome apareça. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Por padrão, a mensagem Fora do escritório é "Fora do escritório", juntamente com as datas de início e término que você selecionar. Você
pode alterá-la para algo mais divertido, como "Na praia" ou "Nadando com os golfinhos".
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O que há de novo em Fora do escritório desde a versão piloto?
• Você pode controlar se a funcionalidade Fora do escritório estará disponível aos seus usuários. Configure-a na nova seção Fora do
escritório em Configuração > Configurações do Chatter. Essa preferência da organização está ativada por padrão.

• Mensagens Fora do escritório expiram após a data de término. Você não precisa se lembrar de desativá-las.
• As mensagens aparecem em mais lugares. Além do cabeçalho do perfil de usuário e ao lado de @menções em publicações do
Chatter, também aparecem ao lado dos nomes de usuário em estado de focalização em listas relacionadas e dos nomes de gerentes
nos perfis de usuário, por exemplo.
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Arquivos: Quip, arquivos privados em registros e pesquisa aprimorada
Crie, compartilhe e colabore em documentos com o Quip, sem um provedor de arquivos externo.
Anexe um arquivo a um registro e mantenha-o privado, ou compartilhe-o com pessoas ou grupos
de sua escolha. Os resultados da pesquisa de arquivos agora podem ser classificados com base em
mais campos.
NESTA SEÇÃO:
Criar e colaborar em documentos do Quip no Salesforce
O Quip permite criar, compartilhar e colaborar em documentos e planilhas no Salesforce. Não
é necessário provedor de arquivos externo. No Lightning Experience, use o componente Quip
em registros para criar novos documentos do Quip e trabalhar com documentos existentes.
Trabalhe com documentos do Quip no Chatter, na página inicial de Arquivos e em listas
relacionadas de Arquivos. O Quip está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic
e em comunidades.

EDIÇÕES
Arquivos e Files Connect
para origens de dados
externas baseadas em
nuvem estão disponíveis
em: Edições Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer
O Files Connect para origens
de dados externas locais
está disponível por um custo
extra nas mesmas edições.

Manter arquivos privados em registros
Anexe um arquivo a um registro e mantenha-o privado ou compartilhe-o com pessoas ou grupos selecionados. Anteriormente,
todos os arquivos em registros no Lightning Experience eram visíveis para todos os usuários com acesso ao registro. Agora você
pode escolher quem verá o seu arquivo. Esse é um novo recurso no Lightning Experience e em comunidades.
Classificar resultados de pesquisa com novos campos
Você pediu funções de pesquisa de arquivo aprimoradas, e aqui estão elas. Os resultados de pesquisa de arquivos agora podem ser
classificados com mais campos, para ajudá-lo a encontrar os arquivos que procura mais rapidamente. Esse recurso está disponível
no Lightning Experience e nas comunidades do Lightning.
Permissões renomeadas para criação de link público de entregas de conteúdo
Atualizamos os nomes de duas permissões de usuário para fins de clareza. A permissão de usuário Criar entregas de conteúdo
chamava-se anteriormente "Entregar arquivos carregados e conteúdo pessoal". A permissão de usuário Criar links públicos
chamava-se anteriormente "Criar e compartilhar entregas de conteúdo para Salesforce Files". Entregas de conteúdo estão disponíveis
no Salesforce Classic. Links públicos estão disponíveis no Salesforce Classic e no Lightning Experience.
Criar componentes personalizados de visualização de arquivo
Facilite a visualização de arquivos e a execução de ações neles pelos seus usuários usando o componente Visualização de arquivos.
Os desenvolvedores podem criar um componente de visualização de arquivos personalizado para exibir uma visualização avançada
dos arquivos carregados. O componente Visualização de arquivos está disponível no Lightning Experience e nas comunidades do
Lightning.

Criar e colaborar em documentos do Quip no Salesforce
O Quip permite criar, compartilhar e colaborar em documentos e planilhas no Salesforce. Não é necessário provedor de arquivos externo.
No Lightning Experience, use o componente Quip em registros para criar novos documentos do Quip e trabalhar com documentos
existentes. Trabalhe com documentos do Quip no Chatter, na página inicial de Arquivos e em listas relacionadas de Arquivos. O Quip
está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em comunidades.
Anexe documentos e planilhas existentes do Quip a registros e publicações do Chatter e crie documentos diretamente do Salesforce.
Quando um link do Quip é colado em uma publicação do Chatter, é criada uma referência de arquivo do Quip no Salesforce. Compartilhe
documentos e planilhas do Quip em registros, grupos e feeds usando o seletor de arquivos.
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O Lightning Experience oferece um componente Quip dedicado em registros. No componente, os usuários podem ver documentos e
planilhas do Quip associados ao registro e adicionar ou criar documentos do Quip. O componente Quip é compatível com todos os
layouts de página de objeto, tanto padrão como personalizados, exceto registros de Usuário.
Nota: O componente Quip não está disponível em comunidades. Quando um layout de página com o componente Quip é
exibido em uma comunidade, o cartão do Quip não está visível.
Você poder fazer @menção a colegas em documentos do Quip e levar sua conversa diretamente para onde o trabalho está acontecendo.
Destaque uma palavra ou frase no texto para direcionar seus comentários inline em um documento, ou comente em células individuais
de uma planilha. Você pode mostrar ou ocultar comentários para ver o que precisa ou manter-se focado no conteúdo. As conversas
aparecem na barra lateral, e essas sequências de comentários podem ser avançadas e dinâmicas. Elas podem incluir @menções, arquivos,
imagens, visualizações de link, emojis e até gifs animados. A barra lateral também mostra o histórico de revisão, contendo todas as
alterações que foram feitas no documento.
O Quip permite acesso offline – tudo está disponível offline, sem a necessidade de marcar um documento antecipadamente como
disponível offline. Os documentos são sincronizados quando você volta a ficar online, incorporando alterações feitas por outras pessoas
que estão colaborando neles.
Você pode localizar o Quip em Origens conectadas, no lado esquerdo da página inicial de Arquivos.

A configuração do Quip como uma origem de arquivos conectada para a sua organização é semelhante à configuração de origens
externas do Files Connect: você cria um provedor de autenticação e define o Quip como origem de dados.
Nota: Uma pesquisa localiza referências de arquivo do Quip no Salesforce, mas não localiza documentos externos do Quip.
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Manter arquivos privados em registros
Anexe um arquivo a um registro e mantenha-o privado ou compartilhe-o com pessoas ou grupos selecionados. Anteriormente, todos
os arquivos em registros no Lightning Experience eram visíveis para todos os usuários com acesso ao registro. Agora você pode escolher
quem verá o seu arquivo. Esse é um novo recurso no Lightning Experience e em comunidades.
Somente proprietários de arquivos e administradores têm o poder de alterar o valor de Privacidade do arquivo em registros.

Esse recurso está ativado por padrão. Basta adicionar o campo Privacidade do arquivo em registros ao layout de página Arquivos (rotulado
como layout de página Versão do conteúdo no menu Configuração). Depois que o campo de privacidade do arquivo for adicionado ao
layout da página, os usuários o verão na página de detalhes do arquivo e no painel de edição no Lightning Experience. Ele também
aparecerá na página de detalhes do conteúdo e na caixa de diálogo de edição de conteúdo no Salesforce Classic. Um arquivo marcado
como privado no Lightning Experience também é privado no Salesforce Classic.
A API REST do Chatter oferece suporte a arquivos privados em registros.

Classificar resultados de pesquisa com novos campos
Você pediu funções de pesquisa de arquivo aprimoradas, e aqui estão elas. Os resultados de pesquisa de arquivos agora podem ser
classificados com mais campos, para ajudá-lo a encontrar os arquivos que procura mais rapidamente. Esse recurso está disponível no
Lightning Experience e nas comunidades do Lightning.
Novos layouts de pesquisa proporcionam mais controle sobre os resultados da pesquisa. O layout de resultados de pesquisa de Arquivos
inclui um novo campo: Data da última modificação. Classifique os resultados por relevância, título, tamanho, extensão de arquivo,
data da última modificação e proprietário. Embora não seja adicionado ao layout por padrão, você também pode adicionar Data de
criação para pesquisar a data em que o arquivo foi criado.
Ao escolher uma ordem de classificação, você pode clicar em uma seta no cabeçalho da coluna para alternar entre classificação em
ordem crescente ou decrescente.
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Ative e modifique os layouts de pesquisa em Configuração. Os campos de pesquisa atualizados aparecem automaticamente. No Lightning
Experience, pesquise Configuração para Gerenciador de objetos. Selecione Versão do conteúdo e escolha Layouts de
página.

Permissões renomeadas para criação de link público de entregas de
conteúdo
Atualizamos os nomes de duas permissões de usuário para fins de clareza. A permissão de usuário Criar entregas de conteúdo
chamava-se anteriormente "Entregar arquivos carregados e conteúdo pessoal". A permissão de usuário Criar links públicos chamava-se
anteriormente "Criar e compartilhar entregas de conteúdo para Salesforce Files". Entregas de conteúdo estão disponíveis no Salesforce
Classic. Links públicos estão disponíveis no Salesforce Classic e no Lightning Experience.
As entregas de conteúdo e links públicos convertem arquivos para um formato online que fica disponível por meio de um link. O link
pode ser enviado para pessoas dentro e fora da sua organização. As entregas de conteúdo também fornecem recursos de segurança e
rastreamento.
Se você ainda não estiver utilizando essas ferramentas de compartilhamento de arquivos, é fácil começar. Primeiro, ative entregas de
conteúdo e links públicos para a sua organização. Pesquise "Entregas de conteúdo e links públicos" no menu Configuração. Selecione
O recurso Entregas de conteúdo pode ser ativado para usuários para ativar as entregas de conteúdo. Ative links públicos com
Links públicos podem ser ativados para usuários (requer entregas de conteúdo).
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Pesquise as permissões do sistema "Entregas de conteúdo" e "Links públicos" para ativar as permissões de usuário em perfis ou conjuntos
de permissões.
Nota: Os arquivos em bibliotecas são regulados por configurações da própria biblioteca e exigem uma configuração adicional
além das permissões de usuário. Para permitir que um usuário compartilhe arquivos gerenciados por uma biblioteca, ative Entregar
conteúdo para esse usuário na biblioteca.

Criar componentes personalizados de visualização de arquivo
Facilite a visualização de arquivos e a execução de ações neles pelos seus usuários usando o componente Visualização de arquivos. Os
desenvolvedores podem criar um componente de visualização de arquivos personalizado para exibir uma visualização avançada dos
arquivos carregados. O componente Visualização de arquivos está disponível no Lightning Experience e nas comunidades do Lightning.
O componente Visualização de arquivos exibe uma visualização do arquivo com as ações do arquivo claramente indicadas na parte
superior. Quando um arquivo não pode ser visualizado, a visualização mostra um ícone do tipo do arquivo.
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Integrações do Salesforce: Cisco Spark e aplicativos da Microsoft e do
Google
Torne os profissionais de vendas e serviços mais produtivos conectando o Salesforce a alguns dos
principais aplicativos de negócios do setor.

EDIÇÕES

NESTA SEÇÃO:

Disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

Cisco Spark para Salesforce: Conecte-se a clientes e representantes sem sair do Salesforce
(disponível ao público em geral)
Quando vinculam suas contas do Cisco Spark™ ao Salesforce, os representantes podem ver
quem está online, iniciar reuniões por vídeo e enviar e receber mensagens instantâneas. Essa alteração se aplica somente ao Lightning
Experience.
Integração com o Google: Correspondência flexível de registros, mais opções de modelo, sincronização bidirecional de eventos e
alteração obrigatória na Configuração do Lightning Sync
Permita que seus representantes desenvolvam seus negócios do Salesforce no Gmail™ e no Google Calendar™. O Lightning para
Gmail fornece mais flexibilidade aos representantes quando associam destinatários de email a registros relevantes do Salesforce.
Mais opções de modelos de email, pontuação de leads do Einstein e tarefas do Salesforce permitem que os representantes trabalhem
menos e de forma mais inteligente. O Lightning Sync agora inclui a sincronização bidirecional de eventos para usuários do Lightning
Experience, do Salesforce para Android, do Salesforce para iOS e da Web móvel do Salesforce. Além disso, os clientes que sincronizam
eventos a partir do Google Agenda para o Salesforce precisam atualizar sua configuração do Lightning Sync para continuar
sincronizando eventos na versão Winter '18. Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as
versões do aplicativo Salesforce.
Skype para Salesforce: Bater papo e enviar mensagens instantâneas (disponível ao público em geral)
Representantes de vendas e serviço podem usar o Skype para Salesforce para enviar mensagens instantâneas e ver quem está online
sem sair do Salesforce. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Integração com Microsoft®: Gerenciamento de tarefas, Pardot Engagement e sincronização para todos
Faça com que representantes trabalhem em seus negócios no email e calendários do Outlook. Com o acesso a tarefas do Salesforce,
mais opções de modelos de email e até recursos do Pardot Engage, os representantes dominarão o processo de vendas. O que há
de novo no Lightning Sync? Licenças Service e Force.com. Leia tudo sobre isso!

Cisco Spark para Salesforce: Conecte-se a clientes e representantes sem
sair do Salesforce (disponível ao público em geral)
Quando vinculam suas contas do Cisco Spark™ ao Salesforce, os representantes podem ver quem
está online, iniciar reuniões por vídeo e enviar e receber mensagens instantâneas. Essa alteração
se aplica somente ao Lightning Experience.
Cisco Spark para Salesforce é um conjunto de ferramentas que inclui estes componentes do
Lightning.
• Conversas do Cisco Spark – em uma página de registro, permite aos usuários iniciar reuniões
por vídeo e enviar mensagens instantâneas diretamente do registro. Adicione esse componente
a uma página de registro do Lightning Experience usando o Lightning App Builder.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

• Conversas em grupo do Cisco Spark – em uma página de registro, permite aos usuários ver quais espaços de trabalho do Cisco Spark
estão associados ao registro, criar espaços, pesquisar espaços e vincular ou desvincular espaços do registro. Adicione esse componente
a uma página de registro do Lightning Experience usando o Lightning App Builder.
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• Cisco Spark – esse componente funciona em uma barra de utilitários do aplicativo do Lightning e mostra os últimos espaços
Lightning
Sync

pessoas com quem o usuário interagiu. Adicione esse componente a um aplicativo em Configuração usando o Gerenciador de
aplicativo.
Para permitir que os representantes se comuniquem com o Cisco Spark para Salesforce, crie um conjunto de permissões para usuários
do Cisco Spark e atribua o conjunto de permissões a eles. Em seguida, adicione os componentes do Lightning que mencionamos às
páginas e aplicativos do Lightning que seus representantes usam com mais frequência.
Usando o Cisco Spark para Salesforce, os representantes podem:
• Ver a disponibilidade dos outros
• Enviar e receber mensagens instantâneas
• Fazer e receber chamadas de vídeo
• Salvar transcrições de conversas de mensagens instantâneas no Salesforce
• Exibir conversas recentes
• Criar um espaço de trabalho de equipe do Cisco Spark para um registro do Salesforce
• Visualizar todos os espaços do Cisco Spark que estão vinculados a um registro do Salesforce
• Vincular e desvincular espaços do Cisco Spark de registros do Salesforce
Nota: Para usar o Cisco Spark para Salesforce, os representantes devem estar usando as versões mais recentes do Google Chrome
ou Mozilla Firefox.
CONSULTE TAMBÉM:
Deixar os usuários gerenciarem espaços de trabalho compartilhados no Cisco Spark para Salesforce
Permitir que os usuários realizem reuniões por vídeo e enviem mensagens instantâneas diretamente de um registro com o componente
Conversas em grupo do Cisco Spark

Integração com o Google: Correspondência flexível de registros, mais
opções de modelo, sincronização bidirecional de eventos e alteração
obrigatória na Configuração do Lightning Sync
Permita que seus representantes desenvolvam seus negócios do Salesforce no Gmail™ e no Google Calendar™. O Lightning para Gmail
fornece mais flexibilidade aos representantes quando associam destinatários de email a registros relevantes do Salesforce. Mais opções
de modelos de email, pontuação de leads do Einstein e tarefas do Salesforce permitem que os representantes trabalhem menos e de
forma mais inteligente. O Lightning Sync agora inclui a sincronização bidirecional de eventos para usuários do Lightning Experience, do
Salesforce para Android, do Salesforce para iOS e da Web móvel do Salesforce. Além disso, os clientes que sincronizam eventos a partir
do Google Agenda para o Salesforce precisam atualizar sua configuração do Lightning Sync para continuar sincronizando eventos na
versão Winter '18. Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce.
Lightning para Gmail: Recursos que economizam tempo e novas percepções
Agora é possível usar modelos do Salesforce Classic no Lightning para Gmail. Com a chegada de tarefas no Lightning para Gmail, o
acompanhamento das listas de afazeres ficou mais fácil para a equipe de vendas. Obtenha uma amostra da inteligência artificial
com a pontuação de leads do Einstein para leads em seus emails.
Lightning Sync para Google: Alteração obrigatória na Configuração do Lightning Sync, sincronização bidirecional de eventos
e suporte para mais licenças
Aumente a produtividade de sua equipe configurando a sincronização bidirecional de eventos entre o Google Calendar™ e o
Salesforce. Ao fazer isso, você recebe acesso exclusivo a recursos do Calendário do Salesforce criados para funcionar com o Lightning
Sync. Também estamos introduzindo suporte aos usuários em licenças do Service Cloud e do Force.com, para aumentar o número
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de usuários que sincronizam entre o Salesforce e os aplicativos Google. Além disso, os clientes que sincronizam eventos a partir do
Google Agenda para o Salesforce precisam atualizar sua configuração do Lightning Sync para continuar sincronizando eventos na
versão Winter '18.

Skype para Salesforce: Bater papo e enviar mensagens instantâneas
(disponível ao público em geral)
Representantes de vendas e serviço podem usar o Skype para Salesforce para enviar mensagens
instantâneas e ver quem está online sem sair do Salesforce. Essa alteração se aplica somente ao
Lightning Experience.
Para usar o Skype para Salesforce, ative uma conta Skype for Business Online ou um plano Microsoft
Office 365® Enterprise que inclua o Skype for Business Online.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

Nota: Versões beta do Skype para Salesforce incluíam bate-papo por áudio e vídeo. Mas
atualmente a Microsoft está revisando o suporte a chamadas por áudio e vídeo no Skype.
Portanto, por ora, a versão do Skype para Salesforce disponível ao público em geral não
permite chamadas por áudio e vídeo.

Integração com Microsoft®: Gerenciamento de tarefas, Pardot Engagement
e sincronização para todos
Faça com que representantes trabalhem em seus negócios no email e calendários do Outlook. Com o acesso a tarefas do Salesforce,
mais opções de modelos de email e até recursos do Pardot Engage, os representantes dominarão o processo de vendas. O que há de
novo no Lightning Sync? Licenças Service e Force.com. Leia tudo sobre isso!
Lightning para Outlook: Recursos que economizam tempo e novas percepções
Agora é possível usar modelos do Salesforce Classic no Lightning para Outlook. Com a chegada de tarefas no Lightning para Outlook,
o acompanhamento das listas de afazeres ficou mais fácil para a equipe de vendas. Obtenha uma amostra da inteligência artificial
com a pontuação de leads do Einstein para leads em seus emails.
Lightning Sync para Microsoft Exchange: Configurar usuários do Service Cloud e Force.com
O Lightning Sync está disponível para as licenças de usuário Service Cloud e Force.com. Dependendo dos objetos disponíveis na
licença, os representantes podem sincronizar contatos, eventos ou ambos entre aplicativos da Microsoft® e o Salesforce.

Móvel: Faça mais enquanto estiver em trânsito
Os aplicativos móveis do Salesforce ajudam os seus usuários a permanecer produtivos em seus dias atarefados, não importa onde estejam.
Portanto, temos trabalhado duro para adicionar novas maneiras de ajudar os usuários fora do escritório. O Salesforce oferece melhorias
ao Chatter, a tarefas e a muitos outros recursos de vendas para que os profissionais de vendas possam cuidar de ainda mais negócios
usando seus telefones.
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NESTA SEÇÃO:
Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do Salesforce: Melhor gerenciamento de tarefa e experiência redesenhada
do Chatter
A Salesforce apoia sua equipe. Ela nunca mais se esquecerá de realizar uma tarefa agora que pode definir lembretes. Os usuários
podem ficar a par de tudo visualizando, criando e editando lembretes de tarefas. Também há novidades e aprimoramentos na
aparência e nos recursos do Chatter para Salesforce para os usuários do iOS. Eles podem visualizar imagens em linha e múltiplos
anexos, além de compartilhar publicações com os seguidores a partir do feed. Os usuários também perceberão mais rapidez na
rolagem e no desempenho do Lightning, além de um compositor de publicações inteiramente novo.
Salesforce Authenticator: Atualizações de acessibilidade e melhoria das notificações de backup e restauração
O Salesforce Authenticator v2.10.1 melhora a acessibilidade para iOS e Android. Aprimoramos a rotulagem de botões e campos, e
o Salesforce Authenticator agora se comunica de forma mais clara com você. Agora, aguardamos mais tempo para a sincronização
de backup e restauração antes de lembrar você de que os backups estão desatualizados.
Salesforce Chatter: Uma nova maneira de trabalhar com o Windows 10
A versão 1.1 do Salesforce Chatter está disponível ao público em geral desde a semana de segunda-feira, 28 de agosto de 2017 na
Windows Store. Esse aplicativo dá aos usuários do Windows 10 Anniversary Edition uma nova maneira fácil de acessar o Chatter e
colaborar com os colegas.
Aplicativo Salesforce Mobile Classic a ser aposentado em dezembro de 2017
Para melhorar a experiência global de usuários móveis, de desenvolvedores e da implantação, o Salesforce está focando no
desenvolvimento móvel no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce. Portanto, estaremos
aposentando o aplicativo Salesforce Mobile Classic em 1º de dezembro de 2017. Além disso, o iOS 10 e o Android 7.0 são as últimas
versões de SO móvel que usaremos para teste de compatibilidade com Salesforce Mobile Classic. Incentivamos você a começar a
fazer a transição de seus usuários móveis para uma experiência alternativa, como implantar os aplicativos do Salesforce para iOS e
Android ou implantar aplicativos móveis personalizados que abordem suas necessidades atuais e futuras.

Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do Salesforce:
Melhor gerenciamento de tarefa e experiência redesenhada do Chatter
A Salesforce apoia sua equipe. Ela nunca mais se esquecerá de realizar uma tarefa agora que pode
definir lembretes. Os usuários podem ficar a par de tudo visualizando, criando e editando lembretes
de tarefas. Também há novidades e aprimoramentos na aparência e nos recursos do Chatter para
Salesforce para os usuários do iOS. Eles podem visualizar imagens em linha e múltiplos anexos,
além de compartilhar publicações com os seguidores a partir do feed. Os usuários também
perceberão mais rapidez na rolagem e no desempenho do Lightning, além de um compositor de
publicações inteiramente novo.

EDIÇÕES
Disponível em: todas as
edições, exceto
Database.com

NESTA SEÇÃO:
Usar Salesforce em dispositivos móveis
Seus usuários têm diversas opções para acessar o Salesforce em dispositivos móveis que atendam aos requisitos da plataforma.
O que há de novo na versão mais recente do Salesforce para Android e do Salesforce para iOS
O versão mais recente do Salesforce para Android e Salesforce para iOS é a versão 14.0. Em uma visão geral, isto é o que há de novo
em aplicativos da versão 14.0.
Todas as novidades do Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do Salesforce
Nossa última rodada de recursos novos e aprimorados no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do
Salesforce facilita o acesso ao Salesforce em qualquer lugar.
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Recursos do Winter '18 que são diferentes ou não estão disponíveis no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na Web
móvel do Salesforce
O Salesforce para Android, o Salesforce para iOS e a Web móvel do Salesforce não incluem todas as funcionalidades disponíveis no
site completo do Salesforce, quer sua organização esteja usando o Lightning Experience ou o Salesforce Classic. Saiba mais sobre
os aprimoramentos da versão Winter '18 do Salesforce que não estão disponíveis, que têm lacunas funcionais do site completo ou
que funcionam de modo diferente.
Visão geral de desenvolvimento do Salesforce para Android, do Salesforce para iOS e da Web móvel do Salesforce
Diversos aprimoramentos de plataforma Force.com têm suporte para Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do
Salesforce.

Usar Salesforce em dispositivos móveis
Seus usuários têm diversas opções para acessar o Salesforce em dispositivos móveis que atendam aos requisitos da plataforma.
• Instale o Salesforce para Android ou para iOS. Os usuários podem baixar o aplicativo do Google Play ou da App Store.
• Acesse a Web móvel do Salesforce a partir de um navegador móvel com suporte em um dispositivo Android, iOS e Windows com
suporte. Essa opção não requer nenhuma instalação.

O que há de novo na versão mais recente do Salesforce para Android e do Salesforce
para iOS
O versão mais recente do Salesforce para Android e Salesforce para iOS é a versão 14.0. Em uma visão geral, isto é o que há de novo em
aplicativos da versão 14.0.

Salesforce para iOS versão 14.0
Na semana do dia 16/10/2017, a App Store começou a distribuir o Salesforce para iOS, versão 14.0.
Eis aqui o que há de novo no Salesforce para iOS:
• Desfrutar de uma moderna experiência no Chatter no Salesforce para iOS
• Compartilhar conteúdo com o novo compositor de publicação do Chatter
• Visualizar imagens em linha e múltiplos anexos no feed do Chatter
• Obtenha respostas rapidamente com a Ajuda atualizada no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do
Salesforce

Salesforce para Android versão 14.0
O aplicativo Salesforce para Android versão 14.0 foi lançado na Google Play na semana do dia 16/10/2017 e distribuído gradualmente
para os clientes ao longo de algumas semanas.
Eis aqui o que há de novo no Salesforce para Android:
• Obtenha respostas rapidamente com a Ajuda atualizada no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do
Salesforce
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Todas as novidades do Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel
do Salesforce
Nossa última rodada de recursos novos e aprimorados no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce
facilita o acesso ao Salesforce em qualquer lugar.
O Salesforce para Android, o Salesforce para iOS e a Web móvel do Salesforce estão disponíveis para todas as edições, exceto para o
Database.com, sem a necessidade de uma licença adicional. A edição e as licenças do Salesforce de sua organização, bem como o perfil
e os conjuntos de permissões atribuídos a um usuário, determinam os dados e recursos do Salesforce que estarão disponíveis para cada
usuário.
Salesforce
para
Android

Aprimoramentos e alterações
Suporte a dispositivo e navegador
Atualização de requisitos para Salesforce para Android, Salesforce para
iOS e Web móvel do Salesforce
Pesquisar
Visualizar objetos mais relevantes na seção Recentes
Recursos de vendas
Crie papéis de contato para oportunidades a partir de contatos no
Lightning Experience
Alterar a categoria Previsão de oportunidades
Gerenciar territórios em trânsito
Recursos de produtividade
Transferir detalhes de participantes de evento para o Salesforce com o
Lightning Sync para Google
Lightning Sync para Google: Configurar usuários do Service Cloud e
Force.com
Lightning Sync para Microsoft Exchange: Configurar usuários do Service
Cloud e Force.com
Assegurar que os representantes nunca se esqueçam de itens com
Lembretes de tarefa
Controlar emails de lista na linha de tempo de atividade
Recursos de atendimento ao cliente
Gerencie contratos de serviço para Salesforce para Android, Salesforce
para iOS e Web móvel do Salesforce
Acessar marcos de caso em trânsito
Adicionar um comentário de caso a partir de uma lista relacionada
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Salesforce
para
Android

Aprimoramentos e alterações
Clonar casos facilmente
Relatórios e painéis
Gráficos legados no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na
Web móvel do Salesforce vão se aposentar no Spring '18 (Aposentadoria
por fases)
Chatter
Aumentar a segurança com criptografia para Chatter (disponível ao
público em geral)
Destacar as melhores soluções na sua comunidade
Aumentar a visibilidade das informações críticas com publicações fixadas
(beta)
Integrar Rich Publisher Apps ao editor do Chatter (disponível ao público
em geral)
Atribuir uma comunidade padrão a um perfil de usuário
Desfrutar de uma moderna experiência no Chatter no Salesforce para
iOS
Compartilhar conteúdo com o novo compositor de publicação do Chatter
Visualizar imagens em linha e múltiplos anexos no feed do Chatter
Lógica comercial e automação de processo
Traduzir fluxos no Translation Workbench
Iniciar um fluxo a partir de uma ação específica de objeto (beta)
Definir mais valores de variável no componente de fluxo
Acessar dados criptografados em fluxos (disponível ao público em geral)
Outros aprimoramentos
Salesforce1 agora é Salesforce
Obtenha respostas rapidamente com a Ajuda atualizada no Salesforce
para Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce
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Visualizar objetos mais relevantes na seção Recentes
Quando os usuários começaram a usar o Salesforce para Android, o Salesforce para iOS e a Web móvel do Salesforce inicialmente, a
seção Recentes no menu de navegação continha os mesmos itens que a barra de navegação do Lightning Experience. Ao realizarem
uma pesquisa global, os usuários viam resultados somente para os objetos que apareciam na seção Recentes. Conforme usuários criam
um histórico de pesquisa, a lista padrão é substituída por seus objetos mais usados. Essa mudança aplica-se apenas ao Salesforce para
Android e à Web móvel do Salesforce.
Se seus usuários usarem Grupos e Pessoas, lembre-se de incluir esses objetos no menu.
Se um usuário não conseguir acessar o aplicativo do Lightning que você criou devido a permissões, os itens Recentes padrão incluirão
os objetos Conta, Contato, Oportunidade, Caso, Lead, Pessoa (Usuário) e Grupo.

Atualização de requisitos para Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do
Salesforce
O Salesforce está disponível em diversas plataformas móveis populares. O Salesforce está analisando os requisitos para usar o Salesforce
para Android, o Salesforce para iOS e a Web móvel do Salesforce. Saiba mais sobre as exigências da plataforma móvel e os dispositivos
que usamos para teste de recursos e desempenho conforme continuamos aprimorando a experiência do Salesforce.

Requisitos da plataforma móvel
Os usuários podem executar o Salesforce em dispositivos móveis que atendam a esses requisitos da plataforma móvel.
*

Requisitos de sistema operacional e versão

Requisitos do navegador móvel

Android 4.4 ou posterior

Google Chrome em Android

iOS 10,0 ou posterior

Apple Safari em iOS

Windows 10 (somente Web móvel)

Microsoft Edge em Windows 10

Windows 8,1 (somente Web móvel)

Internet Explorer 11 em Windows 8.1 (o suporte termina em 17 de
dezembro de 2017)

*

A versão mais recente do navegador móvel é necessária. *Os requisitos de navegador móvel se aplicam apenas à Web móvel do
Salesforce.
Para permitir a inovação e manter o Salesforce atualizado em um mercado móvel em rápida evolução, os requisitos mínimos da plataforma
estão sujeitos a mudanças a critério exclusivo da Salesforce, com ou sem aviso prévio.

Dispositivos móveis usados para teste do Salesforce
O Salesforce executa teste automatizado e manual de aplicativos do Salesforce para Android, para iOS e para a Web móvel do Salesforce
em um conjunto de dispositivos móveis selecionado. Para a versão Winter '18, esta é a lista de dispositivos usados para teste.
Plataforma

Telefones

Tablets

Android

• Google Pixel XL

• Samsung Galaxy Note 10.1

• Google Pixel

• Samsung Tab A 9.7

• Google Nexus 6P

• Samsung Tab A 8.0
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Telefones

Tablets

• Samsung Galaxy S7

• Samsung Tab S2

• Samsung Galaxy S6
• Samsung Galaxy S5
• Samsung Galaxy Note 5
• Samsung Galaxy Note 4
iOS

• iPhone 7/7 Plus

• iPad Pro 12,9"

• iPhone 6S/6S Plus

• iPad Pro 9,7"

• iPhone 6/6 Plus

• iPad Air 2

• iPhone 5S

• iPad Mini 4

• iPhone SE
Windows

• Nokia 1020 (com Windows 8.1)

(Somente Web móvel)

• Lumia 950 (com Windows 10)

• n/r

Os clientes não são impedidos de usar o Salesforce em dispositivos não testados que atendam às exigências de plataforma atuais. O
Salesforce pode não ser capaz de replicar alguns problemas para clientes que utilizam o Salesforce em dispositivos não testados, devido
a personalizações específicas do fabricante.
Para permitir a inovação e manter o Salesforce atualizado em um mercado móvel em rápida evolução, a lista de dispositivos testados
pelo Salesforce está sujeita a mudanças a critério exclusivo da Salesforce, com ou sem aviso prévio.

Atualizações do Salesforce
Clientes cujos dispositivos atendem aos requisitos mínimos da plataforma estão qualificados para receber atualizações e correções
gratuitas de recursos do Salesforce.
Nosso objetivo é lançar atualizações de recursos e funcionalidades do Salesforce móvel que coincidam com cada liberação principal do
Salesforce. Estas informações são fornecidas para ajudá-lo a planejar a sua versão, mas estão sujeitas a mudanças a critério da Salesforce.
Web móvel do Salesforce
Recursos e funcionalidades aprimoradas estão disponíveis automaticamente com cada liberação principal do Salesforce.
Salesforce para Android e Salesforce para iOS
Recursos e funcionalidades aprimoradas são oferecidas nas principais atualizações de versão. Nosso objetivo é liberar uma versão
principal do Salesforce para Android e do Salesforce para iOS após a conclusão de cada liberação principal do Salesforce para todas
as instâncias de produção. O cronograma de lançamento de uma nova versão principal varia e pode ser afetado por fatores fora do
controle da Salesforce, incluindo novos requisitos da Apple ou Google e mudanças nos sistemas operacionais iOS e Android.
Os clientes podem instalar novas versões principais e versões de correção de erros pela App Store e pelo Google Play, desde que os
dispositivos móveis atendam aos atuais requisitos mínimos de sistema operacional móvel da Salesforce. Se um dispositivo estiver
executando um sistema operacional mais antigo, as versões atualizadas do Salesforce não aparecerão nas lojas de aplicativo.

Serviços de suporte ao cliente para Salesforce
O suporte ao cliente da Salesforce emprega esforços comercialmente viáveis para solucionar problemas com o Salesforce, desde que:
• O dispositivo do usuário atenda aos requisitos mínimos atuais da plataforma
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• Os usuários do Salesforce para iOS e para Android possuem a versão mais recente instalada
Quando os clientes executam o Salesforce em dispositivos testados pela Salesforce, é mais eficiente para nós solucionar problemas. Com
clientes que usam dispositivos não testados, mesmo que atendam aos requisitos mínimos da plataforma, talvez não possamos replicar
alguns problemas devido a personalizações específicas do fabricante do dispositivo.
A execução do Salesforce em dispositivos mais antigos ou dispositivos com baixos recursos de computação e memória pode afetar
negativamente o desempenho quando comparado ao desempenho obtido em dispositivos testados pela Salesforce.

Gerenciar territórios em trânsito
Os representantes móveis agora podem gerenciar seus territórios de vendas. No Salesforce, os
usuários do Gerenciamento de Território Enterprise podem alterar o território atribuído nos detalhes
da oportunidade. Os usuários também podem ver uma lista relacionada Territórios atribuídos
somente leitura em contas. Essas mudanças se aplicam para Salesforce para Android, Salesforce
para iOS e Web móvel do Salesforce.

EDIÇÕES
Disponível em: Developer e
Performance Editions e
Enterprise e Unlimited
Editions com Sales Cloud

Gerencie contratos de serviço para Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do
Salesforce
Visualize, crie e gerencie contratos de serviço e itens de linha de contrato no Salesforce para Android,
no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce. Sua equipe pode rapidamente revisar ou
modificar os termos de contrato enquanto visita clientes ou conclui compromissos de serviço de
campo.
Se o gerenciamento de direito estiver ativado para a sua organização, os contratos de serviço agora
aparecerão no menu de navegação do Salesforce.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Nota: No Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce, os
itens de linha de contrato podem ser excluídos ou editados, mas não criados.
CONSULTE TAMBÉM:
Gerenciar contratos de serviço no Lightning Experience (disponível ao público em geral)

Acessar marcos de caso em trânsito
Os agentes podem visualizar atualizações de marco de caso no feed do caso, abrir a página de
registro de marcos do caso e visualizar a lista relacionada Marcos do caso no Salesforce para Android,
no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce.
Para usar esse recurso, sua organização deve configurar direitos, um processo de direitos e marcos.
Em seguida, você pode adicionar o componente Marcos à página de registro de caso no Lightning
App Builder. O componente Marcos é compatível somente com casos. Não é possível adicionar o
componente a qualquer outra página de objeto.

EDIÇÕES
Disponível em: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, e Developer
Editions com Service Cloud

Nota: O componente Marco, incluindo o seu rastreador, não são exibidos no Salesforce para
Android, no Salesforce para iOS ou na Web móvel do Salesforce.
Para personalizar os campos exibidos na página de registro de marco do caso no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na
Web móvel do Salesforce, edite o layout compacto para o objeto Marco do caso na Configuração do Salesforce Classic.
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Para obter mais informações, consulte Rastrear marcos de caso no Lightning Experience.

Adicionar um comentário de caso a partir de uma lista relacionada
Os agentes agora podem clicar em um botão para adicionar comentários de caso diretamente a partir da lista relacionada Comentários
de caso. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.
Se você já tiver uma lista relacionada Comentários de caso em uma página de registro, não precisará fazer mais nada. Os agentes veem
o botão Novo no menu suspenso da lista relacionada. Para adicionar a lista relacionada Comentários de caso à página, no Lightning App
Builder, adicione o componente Lista relacionada – única à página.
Após a atualização da lista relacionada, os agentes poderão clicar no botão Novo no menu suspenso da lista relacionada. Ao fazer isso,
eles serão solicitados a inserir um comentário. Tenha em mente que a aparência da janela Comentário de caso pode ser diferente,
dependendo da sua configuração.
Nota: Você ainda pode criar uma ação rápida para criar comentários de caso.

Clonar casos facilmente
Os agentes podem registrar facilmente várias questões dos clientes ou usar as informações em casos existentes. Basta clicar no botão
Clonar, preencher as informações, atribuir o caso e salvá-lo. Anteriormente, a clonagem de casos estava disponível somente no Salesforce
Classic. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.
Em organizações novas, o botão Clonar está disponível por padrão no layout de página Casos. Em organizações existentes, adicione a
ação rápida Clonar ao layout de página.

Gráficos legados no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce
vão se aposentar no Spring '18 (Aposentadoria por fases)
Os Gráficos legados fizeram parte do Salesforce para Android, do Salesforce para iOS e da Web
móvel do Salesforce por muitos anos, mas chegou a hora de nos despedirmos desses recursos. Os
Gráficos avançados (a versão móvel dos gráficos do Lightning Experience) substituíram os Gráficos
legados no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce. Não está
pronto para mudar? Faça a reversão para os gráficos legados em Configuração. Porém, é uma boa
ideia familiarizar-se com os Gráficos avançados agora, porque os Gráficos legados serão
descontinuados na versão Spring '18. Essa alteração se aplica a todas as versões do aplicativo
Salesforce.

EDIÇÕES
Gráficos avançados
disponíveis em: Edições
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Isso é o que o encerramento de Gráficos legados significa para a sua organização.
• Na versão Spring '18, o Salesforce para Android, o Salesforce para iOS e a Web móvel do Salesforce incluirão apenas Gráficos avançados
e você não poderá mais voltar aos Gráficos legados.
• Organizações criadas durante ou após a versão Summer '16 já fornecem Gráficos aprimorados como a única experiência de gráficos
para o Salesforce para Android, o Salesforce para iOS e a Web móvel do Salesforce. Para essas organizações, a opção de desabilitar
gráficos aprimorados não aparece na Configuração.
• O encerramento de gráficos legados não afeta gráficos no site completo do Salesforce (Salesforce Classic e Lightning Experience).
Para obter mais informações, consulte o anúncio Descontinuação de gráficos legados (somente em inglês). Para alternar entre os Gráficos
aprimorados e os Gráficos legados, consulte Mostrar gráficos aprimorados no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na Web
móvel do Salesforce na Ajuda do Salesforce.
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Nota: Os gráficos legados estão sendo desativados como parte de uma desativação em fases e a data da desativação total será
movida para uma versão posterior. Manteremos as notas da versão e o anúncio de desativação dos gráficos legados atualizados
com informações assim que elas forem disponibilizadas.

Desfrutar de uma moderna experiência no Chatter no Salesforce para iOS
A nova experiência no Chatter agrada com uma rolagem mais suave e uma experiência mais intuitiva para o usuário. Introduzimos o
feed Destaques da empresa e o botão Novas publicações para oferecer rapidamente as informações mais relevantes e atualizadas.
Esta nova experiência está disponível no Salesforce para iOS versão 14.0 ou posterior.
Com a experiência do novo feed do Chatter, desfrute de um feed mais rápido e moderno para colaborar com colegas de trabalho e
clientes.
Feed Destaques da empresa
Use o feed Destaques da empresa para se manter atualizado sobre as conversas que estão em alta em sua empresa. Mesmo que você
esteja sem tempo, ainda pode participar das principais publicações e não deixar de conferir as mais recentes atualizações da empresa.
Toque na parte superior do seu feed para classificar e filtrar publicações baseadas em suas prioridades. Altere seus filtros com a frequência
desejada e nunca mais perca uma atualização.

Botão Novas publicações
O botão Novas publicações permite saber quando um novo conteúdo está disponível no feed, assim, você nunca perde as últimas
atualizações. Esse botão economiza seu tempo, pois você pode rolar por todo o feed para ver as publicações mais recentes.
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Compartilhe a partir do seu feed do Chatter
Compartilhe publicações diretamente do feed para seguidores ou grupos e adicione suas próprias opiniões às conversas. Você não
precisa mais tocar na página de detalhes do feed para compartilhar publicações com seus seguidores ou grupos. Basta rolar, compartilhar
e voltar ao trabalho.
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Compartilhar conteúdo com o novo compositor de publicação do Chatter
Aproveite o moderno compositor de publicações do Chatter ao criar publicações, anexar imagens e arquivos e mencionar usuários ou
grupos. O novo compositor torna o compartilhamento de atualizações mais fácil e agradável, com um novo visual e visualização de
imagens em tamanho integral. O novo compositor de publicações do Chatter está disponível no Salesforce para iOS, versão 14.0 ou
posterior.
Imagens em tamanho integral e anexos são exibidos no compositor, facilitando o compartilhamento da melhor foto de um evento ou
do slide mais importante de uma apresentação. Você pode rapidamente excluir uma imagem ou arquivo e anexar um novo antes ou
depois de elaborar o texto da sua publicação.
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Visualizar imagens em linha e múltiplos anexos no feed do Chatter
Como parte da nova experiência do Chatter, os usuários podem ver imagens em linha e múltiplos anexos em cada publicação no feed.
Agora, não é mais necessário tocar em cada publicação para ver imagens em linha, o que oferece mais contexto durante a rolagem pelo
feed do Chatter. Essa nova funcionalidade está disponível no Salesforce para iOS, versão 14.0 ou posterior.
Imagens em linha aparecem no feed do Chatter e na página de detalhes do feed.
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Nota: Os usuários podem visualizar imagens em linha, mas não podem publicar imagens em linha a partir do Salesforce para
iOS.
Publicações com múltiplos anexos mostram uma visualização lado a lado dos primeiros dois itens. Se houver mais de dois itens anexados,
é exibido um botão + para que você saiba que pode abrir os detalhes do feed para ver mais.
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Nota: No Salesforce para iOS, os usuários podem anexar apenas uma imagem ou anexo a cada publicação.

Salesforce1 agora é Salesforce
O Salesforce1 será conhecido apenas como Salesforce. Com esta mudança, será mais fácil encontrar o Salesforce em qualquer dispositivo
e qualquer loja de aplicativos. Fizemos essa mudança para otimizar sua experiência do Salesforce em todos os seus dispositivos. Estamos
trabalhando para atualizar o novo nome em todo o produto e a documentação começando na Winter '18 e continuando na Spring '19.
A partir da semana do dia 23 de outubro de 2017, você verá o novo nome nas lojas de aplicativo e a marca atualizada quando atualizar
para o Salesforce versão 14.1.
Apesar de termos removido apenas um único dígito, esta atualização tornará sua experiência do Salesforce mais fácil em todos os
dispositivos que você usar a fim de manter seu negócio em movimento. Salesforce é Salesforce, não importa onde você trabalha ou
qual dispositivo você usa. Essa mudança reflete em sua moderna experiência do Salesforce.
Novo nome
Nome anterior

Novo nome

Aplicativo Salesforce1 para download para iOS

Salesforce para iOS

Aplicativo do Salesforce1 para download para Android

Salesforce para Android

Aplicativo de navegador móvel Salesforce1

Web móvel do Salesforce
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Nova marca

Obtenha respostas rapidamente com a Ajuda atualizada no Salesforce para Android,
no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce
Com o nosso conjunto de ajuda aprimorado, os usuários podem solucionar mais problemas e trabalhar com mais eficiência em qualquer
lugar. O acesso ao portal de ajuda é feito da maneira usual: seus usuários apenas tocam em Ajuda no menu de navegação do Salesforce
para Android, do Salesforce para iOS ou da Web móvel do Salesforce. Essa alteração se aplica a todas as versões do aplicativo Salesforce.
As principais alterações incluem:
• Melhor organização
• Informações condensadas com base em casos de uso reais
• Informações sobre recursos e ícones atualizadas

Recursos do Winter '18 que são diferentes ou não estão disponíveis no Salesforce
para Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce
O Salesforce para Android, o Salesforce para iOS e a Web móvel do Salesforce não incluem todas as funcionalidades disponíveis no site
completo do Salesforce, quer sua organização esteja usando o Lightning Experience ou o Salesforce Classic. Saiba mais sobre os
aprimoramentos da versão Winter '18 do Salesforce que não estão disponíveis, que têm lacunas funcionais do site completo ou que
funcionam de modo diferente.
Nota: Para obter a lista completa de diferenças entre o Salesforce para Android, o Salesforce para iOS, a Web móvel do Salesforce
e o site completo do Salesforce, consulte O que é diferente ou não está disponível no aplicativo Salesforce na Ajuda do Salesforce.

Recursos de vendas
Gerenciamento de território Enterprise
• A lista relacionada Territórios atribuídos em contas é somente leitura, mesmo para usuários com a permissão Gerenciar territórios.
• A lista relacionada Usuários em territórios atribuídos não está disponível em contas.

Recursos de produtividade
Compromissos e calendários
• Participantes de evento no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce precisam do Lightning
Sync com a direção da sincronização Sincronizar ambos os lados e uma conta do Microsoft® Office 365® ou do Google G Suite.
Além disso, organizadores de eventos têm que criar ou editar seus eventos do Lightning Experience, do Salesforce para Android,
do Salesforce para iOS ou da Web móvel do Salesforce. Depois, os organizadores podem visualizar, convidar ou remover contatos,
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leads e outros usuários do Salesforce em seus eventos do Salesforce para Android, do Salesforce para iOS ou da Web móvel do
Salesforce. Os participantes de evento podem ver contatos, leads e outros usuários do Salesforce. A seleção de Sincronizar ambos
os lados limita algumas funcionalidades do Salesforce Classic.
• Para dar aos representantes acesso aos participantes, adicione o campo Participantes ao layout da página de Evento para eventos.
Não há suporte ao campo Participantes em layouts compactos.
• Os participantes podem ver as respostas de outros participantes na guia Detalhes, no campo Participantes, mas não podem ver
as respostas do Salesforce para Android, do Salesforce para iOS ou da Web móvel do Salesforce.
• Os participantes da reunião não podem responder aos convites do evento do Salesforce para Android, do Salesforce para iOS
ou da Web móvel do Salesforce. Os usuários podem aceitar ou recusar somente do calendário do Microsoft Office 365 ou do
Google G Suite.
• Os representantes não podem compartilhar calendários com colegas de trabalho ou visualizar calendários de colegas de trabalho
pelo Salesforce para Android, Salesforce para iOS ou Web móvel do Salesforce.
Tarefas e atividades
• A guia Todo histórico de atividades não está disponível no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS ou na Web móvel do
Salesforce.
• Como as notificações de lembretes de tarefas não são fornecidas como notificações por push no Salesforce para Android ou no
Salesforce para iOS, os representantes não veem uma notificação ou um pop-up na tela bloqueada de seus dispositivos móveis.
Ao invés disso, os representantes recebem lembretes na bandeja de notificações quando abrem o Salesforce para Android, o
Salesforce para iOS ou a Web móvel do Salesforce.
• Os representantes apenas poderão criar um lembrete no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS ou na Web móvel do
Salesforce se você desativar a configuração Mostrar formulário mais simples de nova tarefa no Salesforce1. Em Configuração,
insira Configurações de atividades na caixa Busca rápida e selecione Configurações de atividades. Desmarque
a opção Mostrar formulário mais simples de nova tarefa no Salesforce1.
Email
• O Email de lista não está disponível no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce. Porém,
os usuários podem ver atividades de email de lista concluídas na linha de tempo de atividade.

Recursos de atendimento ao cliente
Marcos de casos
O componente Marco, incluindo o seu rastreador, não são exibidos no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na Web
móvel do Salesforce.
Contratos de serviço
Você pode editar e excluir itens de linha de contrato no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce,
mas você não pode criá-los.

Pesquisar
Objetos padrão na seção recente
Ao realizar uma pesquisa global no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS ou na Web móvel do Salesforce, é possível localizar
registros para os objetos que aparecem apenas na seção Recente do menu de navegação. No Salesforce para iOS, se você for novo
no Salesforce e ainda não tiver um histórico de objetos recentes, poderá pesquisar estes objetos: Contas, casos, contatos, arquivos,
leads e oportunidades. Você também poderá pesquisar Grupos e Pessoas se eles aparecerem na seção Recente. Se eles aparecerem
em outras áreas do menu de navegação, eles não serão pesquisáveis. No Salesforce para Android e na Web móvel do Salesforce, o
conjunto padrão de objetos corresponde à barra de navegação do Lightning Experience que o administrador configurou para o
aplicativo do Lightning. Se o usuário não tiver acesso nem permissões para o aplicativo do Lightning, o conjunto padrão incluirá os
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objetos Conta, Contato, Oportunidade, Caso, Lead, Pessoas (Usuário) e Grupo até que os objetos mais utilizados do usuário sejam
determinados. Conforme você passa um tempo trabalhando no Salesforce para Android, na Web móvel do Salesforce e no site do
Salesforce completo (Salesforce Classic e Lightning Experience), os objetos que você usa mais acabam substituindo os objetos padrão
na seção Recente e se tornam os objetos disponíveis para pesquisas globais.

Visão geral de desenvolvimento do Salesforce para Android, do Salesforce para iOS
e da Web móvel do Salesforce
Diversos aprimoramentos de plataforma Force.com têm suporte para Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do
Salesforce.

Salesforce Authenticator: Atualizações de acessibilidade e melhoria das
notificações de backup e restauração
O Salesforce Authenticator v2.10.1 melhora a acessibilidade para iOS e Android. Aprimoramos a rotulagem de botões e campos, e o
Salesforce Authenticator agora se comunica de forma mais clara com você. Agora, aguardamos mais tempo para a sincronização de
backup e restauração antes de lembrar você de que os backups estão desatualizados.
NESTA SEÇÃO:
Interagir mais facilmente com o Salesforce Authenticator por meio de atualizações de acessibilidade
Para nós, é importante que o Salesforce Authenticator ofereça uma excelente experiência do usuário a todos. Mudamos nosso
aplicativo para melhorar a acessibilidade para todos vocês.
Ter mais tempo antes que as notificações de backup e restauração sejam exibidas
Quando você adiciona ou altera uma conta, agora o Salesforce Authenticator aguarda mais tempo antes de notificar você sobre
backups desatualizados.

Interagir mais facilmente com o Salesforce Authenticator por meio de atualizações
de acessibilidade
Para nós, é importante que o Salesforce Authenticator ofereça uma excelente experiência do usuário a todos. Mudamos nosso aplicativo
para melhorar a acessibilidade para todos vocês.
• Você pode editar os nomes de suas contas e os nomes de usuário na página da conta, mas, antes as caixas de edição de texto e o
botão Cancelar não tinham rótulo. Corrigimos isso para que eles tenham um rótulo claro tanto para iOS quanto para Android.
• O Salesforce Authenticator mostra apenas um ponto de endereço em localizações confiáveis e não nomeia mais outros pontos
irrelevantes no mapa. Essa alteração aplica-se ao iOS.
• O botão de ativação de backup e restauração é identificado para iOS e também indica se o backup e a restauração estão ativados
ou desativados. Para ativar ou desativar, toque duas vezes.
• Quando uma tela é exibida como pop-up, o texto atrás dela agora é desabilitado.
• Agora, quando uma notificação é aberta na tela bloqueada, todos os detalhes da solicitação são exibidos.
• Agora, todos os botões têm rótulos no Android.
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Ter mais tempo antes que as notificações de backup e restauração sejam exibidas
Quando você adiciona ou altera uma conta, agora o Salesforce Authenticator aguarda mais tempo antes de notificar você sobre backups
desatualizados.
O Salesforce Authenticator sincroniza backups quando um usuário adiciona ou remove uma conta, ativa ou desativa backups ou altera
uma senha. Caso os backups estejam desatualizados, nós notificaremos você. Queremos que você consiga recuperar suas contas. Caso
você tenha acabado de adicionar uma conta ou alterar uma conta existente, e a sincronização dos backups ainda não tenha terminado,
ocasionalmente será exibida uma notificação de backup desatualizado. Na versão 2.10.1, o Salesforce Authenticator tenta sincronizar
seu backup por mais tempo antes de incomodar você com uma notificação de desatualização.
Consulte também
Conectar uma conta ao Salesforce Authenticator (versão 2 ou posterior)
Fazer backup de suas Contas conectadas no aplicativo móvel Salesforce Authenticator
Restaurar contas conectadas no aplicativo móvel Salesforce Authenticator
Remover uma conta do Salesforce Authenticator (versão 2 ou posterior)

Salesforce Chatter: Uma nova maneira de trabalhar com o Windows 10
A versão 1.1 do Salesforce Chatter está disponível ao público em geral desde a semana de segunda-feira, 28 de agosto de 2017 na
Windows Store. Esse aplicativo dá aos usuários do Windows 10 Anniversary Edition uma nova maneira fácil de acessar o Chatter e
colaborar com os colegas.
O Salesforce Chatter oferece um aplicativo instalável para colaborar com colegas pelo Chatter. Você pode acessar os feeds do Chatter e
a funcionalidade de publicação com o poder de um aplicativo para download.
É possível ativar o site do Salesforce completo a partir do aplicativo sem fazer autenticação novamente. Fazer a autenticação apenas
uma vez economiza tempo para que você possa voltar ao trabalho e acessar os dados do Salesforce de que precisa mais rapidamente.
Também é possível publicar desenhos e observações feitos com uma stylus diretamente para colegas e no seu feed do Chatter em
dispositivos Windows habilitados para toque.
NESTA SEÇÃO:
Dispositivos compatíveis e instalação do Salesforce Chatter
O Salesforce Chatter está disponível para usuários do Windows 10 Anniversary Edition na Windows Store.
O que está disponível no Salesforce Chatter
Você pode usar o Salesforce Chatter para colaborar com colegas pelo Chatter de ainda mais maneiras do que antes. Crie e publique
desenhos, ative o site completo do Salesforce com apenas um login e desfrute de acesso ao Chatter diretamente do seu aplicativo
de desktop.

Dispositivos compatíveis e instalação do Salesforce Chatter
O Salesforce Chatter está disponível para usuários do Windows 10 Anniversary Edition na Windows Store.
O Salesforce realiza testes automatizados e manuais do aplicativo Salesforce Chatter apenas em dispositivos que executam o Windows
10 Anniversary Edition.
Os clientes não são impedidos de usar o Salesforce Chatter em sistemas operacionais não testados. Os sistemas operacionais testados
estão sujeitos a alterações com ou sem aviso.
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O que está disponível no Salesforce Chatter
Você pode usar o Salesforce Chatter para colaborar com colegas pelo Chatter de ainda mais maneiras do que antes. Crie e publique
desenhos, ative o site completo do Salesforce com apenas um login e desfrute de acesso ao Chatter diretamente do seu aplicativo de
desktop.
Autenticar
Com o aplicativo Salesforce Chatter, você pode ir direto de trabalhar no aplicativo para ativar o site completo do Salesforce. Basta fazer
login uma vez ao passar do aplicativo para a experiência completa do Salesforce, economizando tempo e tornando tudo no Salesforce
disponível mais rapidamente.
Notificações
O Salesforce Chatter tem suas próprias notificações por push acionáveis. Os usuários recebem notificações imediatas sobre novas
atividades do Chatter e podem responder na própria notificação, ou abrir a publicação facilmente. Com notificações na área de trabalho,
é mais fácil do que nunca acompanhar conversas importantes em tempo real.
Publicar
Você pode anexar imagens e arquivos diretamente no aplicativo do Salesforce Chatter. O Salesforce Chatter apresenta uma tela exclusiva
para publicar desenhos feitos com os dedos ou com a stylus. Use esse recurso exclusivo para simular ideias de design para seu próximo
projeto ou uma maneira fácil de compartilhar anotações de reunião manuscritas. Você pode desenhar e anexar diretamente às suas
publicações do Chatter dentro do aplicativo para fácil compartilhamento com os colegas.
Assim como a experiência do Chatter no site completo do Salesforce, você pode publicar comentários de texto em discussões, grupos
e outros usuários, e mais. Também pode votar em pesquisas e responder ao Chatter Questions.
Recursos de feed
Classifique os feeds do Chatter de modo que as informações mais relevantes estejam sempre acima. Escolha entre as classificações O
que eu sigo, Para mim, Marcados como favorito ou Toda a empresa na parte superior do feed do Chatter. Altere sua preferência a qualquer
momento com apenas alguns cliques.
Também é fácil pesquisar no feed por Pessoas, Grupos, Contas, Contatos, Oportunidades e mais, para realizar tarefas comerciais importantes
com menos etapas.

Aplicativo Salesforce Mobile Classic a ser aposentado em dezembro de
2017
Para melhorar a experiência global de usuários móveis, de desenvolvedores e da implantação, o Salesforce está focando no
desenvolvimento móvel no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce. Portanto, estaremos aposentando
o aplicativo Salesforce Mobile Classic em 1º de dezembro de 2017. Além disso, o iOS 10 e o Android 7.0 são as últimas versões de SO
móvel que usaremos para teste de compatibilidade com Salesforce Mobile Classic. Incentivamos você a começar a fazer a transição de
seus usuários móveis para uma experiência alternativa, como implantar os aplicativos do Salesforce para iOS e Android ou implantar
aplicativos móveis personalizados que abordem suas necessidades atuais e futuras.
Em 1º de dezembro de 2017, o Salesforce Mobile Classic será removido da App Store e do Google Play e o acesso aos aplicativos Salesforce
Mobile Classic instalados atualmente será desativado imediatamente para todos os usuários e organizações.
Para obter mais informações sobre a descontinuação do Salesforce Mobile Classic e as opções de transição, consulte Aplicativo Salesforce
Mobile Classic será descontinuado em 1º de dezembro de 2017 e participe das discussões no grupo na comunidade Trailblazer.
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Financial Services Cloud: Extensões de modelo de dados e aplicativo
do Lightning para bancos, indicações inteligentes conforme a
necessidade e pontuação e muito mais
Agora profissionais bancários pessoais e consultores financeiros podem aprofundar seus
EDIÇÕES
relacionamentos com o cliente e aumentar a produtividade com extensões de modelo de dados
para bancos e três aplicativos do Lightning personalizados para o Financial Services Cloud: Retail
O Financial Services Cloud
Banking, Retail Banking Console e Wealth Management. Indicações inteligentes conforme a
está disponível no Lightning
necessidade e pontuação tornam muito fácil para os usuários criarem, rastrearem e gerenciarem
Experience. Disponível em:
indicações em um fluxo fácil. Aprimoramos seu poder de personalizar o Financial Services Cloud
Professional, Enterprise e
com novas maneiras de configurar os componentes da interface do usuário do Financial Account
Unlimited Editions
e os campos de resumo da totalização. Agora você pode totalizar o saldo de uma conta financeira
para vários proprietários conjuntos. Além disso, use os novos componentes do Lightning, quatro
novos perfis e um novo conjunto de permissões para iniciar rapidamente suas comunidades de parceiros e clientes. E tem mais: veja a
lista completa de aperfeiçoamentos de usabilidade.
NESTA SEÇÃO:
Aumentar a produtividade com o aplicativo Retail Banking e Retail Banking Console
Agora os bancários pode obter uma visualização em 360 graus dos seus clientes com o Retail Banking, um aplicativo do Financial
Services Cloud Lightning. E é fácil gerenciar transações em grande volume em uma tela com o Retail Banking Console. Além disso,
a extensão de modelo de dados, como novos objetos, campos e tipos de registro para empréstimos, depósitos, entre outros, oferece
as informações de que os bancários precisam.
Otimizar a experiência do Financial Services Cloud com Wealth Management, um novo aplicativo do Lightning
Está ansioso para dar ao seu aplicativo uma cor e um logotipo personalizados? Ou adicionar, excluir ou personalizar guias? Você
pode fazer tudo isso e muito mais com a atualização para o Wealth Management, um novo aplicativo do Lightning. O aplicativo
Wealth Management oferece todos os recursos e funcionalidades do aplicativo Financial Services Cloud, mais aperfeiçoamentos do
Lightning, um fluxo de trabalho de gerenciamento de indicação e componentes personalizáveis para dar suporte a totalizações para
contas financeiras.
Criar e gerenciar indicações com indicações inteligentes conforme a necessidade e pontuação
É simples adquirir indicações interna e externamente entre linhas de negócio com as Indicações inteligentes conforme a necessidade
e pontuação. Os usuários podem gerenciar as indicações atribuídas a eles e inclusive converter mais indicações com maior rapidez
usando a Pontuação de leads do Einstein. Notificações por email automáticas mantêm os usuários atualizados sobre novas atribuições
de indicação. Os painéis e relatórios prontos para uso tornam fácil para os usuários reforçarem suas redes de indicações, incentivarem
relacionamentos e identificarem e recompensarem os principais indicadores.
Turbinar as contas financeiras com visualizações e totalizações personalizáveis
Para oferecer maior percepção sobre as contas financeiras, demos a você o poder de configurar contas financeiras para exibir as
informações mais relevantes aos seus usuários. Além disso, remodelamos a totalização por estrutura de pesquisa para que um saldo
da conta agora seja totalizado por meio da função de Conta financeira para seu proprietário principal e todos os proprietários
conjuntos, dando maior visibilidade da propriedade da conta.
Iniciar rapidamente suas comunidades de parceiros e clientes
Dê aos seus clientes e parceiros o poder das comunidades do Financial Services Cloud. Conceda acesso aos membros da comunidade
de clientes usando um novo conjunto de permissões somente leitura e quatro perfis prontos para uso mapeados para as licenças
da comunidade do cliente. Membros da comunidade de parceiros e clientes veem um panorama mais completo dos perfis financeiros
individuais, incluindo informações da conta e metas, com componentes do Lightning agora acessíveis. Além disso, um novo
componente de indicação torna fácil para os membros da comunidade de parceiros e clientes criarem indicações.
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Aprimoramentos de usabilidade ao Financial Services Cloud
Confira estes aprimoramentos adicionais.
Outros aprimoramentos ao Financial Services Cloud
O Financial Services Cloud tem novos objetos e campos
Faça mais com os novos objetos e campos do Financial Services Cloud.
Novos tipos de registro do Financial Services Cloud

Aumentar a produtividade com o aplicativo Retail Banking e Retail Banking
Console
Agora os bancários pode obter uma visualização em 360 graus dos seus clientes com o Retail Banking, um aplicativo do Financial Services
Cloud Lightning. E é fácil gerenciar transações em grande volume em uma tela com o Retail Banking Console. Além disso, a extensão
de modelo de dados, como novos objetos, campos e tipos de registro para empréstimos, depósitos, entre outros, oferece as informações
de que os bancários precisam.
• Coloque os bancários em atividade rapidamente – O perfil de Bancário pessoal e o conjunto de permissões de Acesso de
bancário pessoal oferecem aos bancários as permissões padrão e as configurações de segurança em nível de campo de que eles
precisam para começar. Para configurar perfis para outros funcionários do banco, modifique as permissões para fornecer o nível de
acesso adequado.
• Melhore a eficiência com o Retail Banking Console – O Retail Banking Console ajuda os bancários a gerenciar transações de
alto volume em uma só tela. A página inicial, o perfil individual, o perfil residencial e o perfil do usuário foram personalizados para
bancários pessoais. Personalize a página inicial com layouts de página e componentes personalizados feitos sob medida para o setor
de banco de varejo e o fluxo de trabalho de gerenciamento de indicação.
• Destaque detalhes do cliente específicos de banco – Os bancários querem saber quem são seus clientes e do que eles precisam.
Novos objetos e campos personalizados oferecem uma visualização abrangente dos clientes, incluindo classificação de crédito,
emprego, afiliação de filial e preferências de comunicação.
• Mostre o panorama completo das contas financeiras do cliente – Quando integrado ao seu sistema bancário, os bancários
aprofundam-se para ver detalhes da conta sem sair do Financial Services Cloud.
• Simplifique o fluxo de trabalho de gerenciamento de indicação – É fácil para os bancários criarem, aceitarem, rastrearem,
atribuírem e gerenciarem indicações de fontes internas e externas com um fluxo de trabalho de gerenciamento de indicação.
Consulte também Criar e gerenciar indicações com indicações inteligentes conforme a necessidade e pontuação
• Exiba informações da conta relevantes para bancários – Para fornecer um instantâneo das informações da conta financeira do
cliente, personalize totalizações de Conta financeira com um novo conjunto de regras de Totalização por pesquisa empacotadas e
campos personalizados para exibir o total de depósitos e o número total de contas, saldos de crédito e muito mais. Consulte também
Turbinar as contas financeiras com visualizações e totalizações personalizáveis

Otimizar a experiência do Financial Services Cloud com Wealth
Management, um novo aplicativo do Lightning
Está ansioso para dar ao seu aplicativo uma cor e um logotipo personalizados? Ou adicionar, excluir ou personalizar guias? Você pode
fazer tudo isso e muito mais com a atualização para o Wealth Management, um novo aplicativo do Lightning. O aplicativo Wealth
Management oferece todos os recursos e funcionalidades do aplicativo Financial Services Cloud, mais aperfeiçoamentos do Lightning,
um fluxo de trabalho de gerenciamento de indicação e componentes personalizáveis para dar suporte a totalizações para contas
financeiras.
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Sabemos o que você está pensando: O Financial Services Cloud já está disponível no Lightning Experience. Você está certo quanto a
isso. Embora tenhamos otimizado o Financial Services Cloud para Lightning, o aplicativo foi criado no Salesforce Classic. Acreditamos
que vale a pena atualizá-lo. Porém, não se preocupe: o aplicativo Financial Services Cloud não vai a lugar algum. Ele continua disponível
para manter suas personalizações. Com uma simples etapa pós-atualização, é possível transferir suas personalizações para o aplicativo
Wealth Management e ativar o aplicativo Financial Services Cloud (Classic) para que fique visível somente no Classic.

Criar e gerenciar indicações com indicações inteligentes conforme a
necessidade e pontuação
É simples adquirir indicações interna e externamente entre linhas de negócio com as Indicações inteligentes conforme a necessidade
e pontuação. Os usuários podem gerenciar as indicações atribuídas a eles e inclusive converter mais indicações com maior rapidez
usando a Pontuação de leads do Einstein. Notificações por email automáticas mantêm os usuários atualizados sobre novas atribuições
de indicação. Os painéis e relatórios prontos para uso tornam fácil para os usuários reforçarem suas redes de indicações, incentivarem
relacionamentos e identificarem e recompensarem os principais indicadores.
Usando o tipo de registro de Indicação no objeto Lead e nos novos componentes do Lightning, os usuários podem criar e encaminhar
automaticamente as indicações com base em um interesse manifestado pelo cliente, de contas de poupança a empréstimos residenciais.
Além disso, um novo componente de indicação torna fácil para os membros da comunidade de clientes e parceiros criarem indicações.

Turbinar as contas financeiras com visualizações e totalizações
personalizáveis
Para oferecer maior percepção sobre as contas financeiras, demos a você o poder de configurar contas financeiras para exibir as informações
mais relevantes aos seus usuários. Além disso, remodelamos a totalização por estrutura de pesquisa para que um saldo da conta agora
seja totalizado por meio da função de Conta financeira para seu proprietário principal e todos os proprietários conjuntos, dando maior
visibilidade da propriedade da conta.
Também incluímos um novo conjunto de totalização por regras de pesquisa para dar suporte a totalizações para vários proprietários
conjuntos. Por fim, mas também muito importante, é possível personalizar a exibição com dois novos componentes: Lista de contas
financeiras e Lista de funções de conta financeira.

Iniciar rapidamente suas comunidades de parceiros e clientes
Dê aos seus clientes e parceiros o poder das comunidades do Financial Services Cloud. Conceda acesso aos membros da comunidade
de clientes usando um novo conjunto de permissões somente leitura e quatro perfis prontos para uso mapeados para as licenças da
comunidade do cliente. Membros da comunidade de parceiros e clientes veem um panorama mais completo dos perfis financeiros
individuais, incluindo informações da conta e metas, com componentes do Lightning agora acessíveis. Além disso, um novo componente
de indicação torna fácil para os membros da comunidade de parceiros e clientes criarem indicações.

Aprimoramentos de usabilidade ao Financial Services Cloud
Confira estes aprimoramentos adicionais.
• Suporte para tarefas e eventos recorrentes – os usuários podem criar tarefas e eventos recorrentes para uma pessoa ou grupo
e visualizá-los na linha de tempo de atividade. Você pode definir totalizações para uma pessoa de modo que tarefas e eventos
recorrentes sejam totalizados para o perfil do Grupo/Residência.
• Exclusão de relacionamento de residência e associação de conta – para refletir as mudanças nos relacionamentos de família
ou grupo, exclua rapidamente relacionamentos e associações de residência do Salesforce.
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• Componentes do Financial Services Cloud no Lightning App Builder
– Exibição contextualizada – ao personalizar uma página inicial, página do cliente ou página da conta financeira no Lightning
App Builder, você verá somente os componentes relevantes para a página.
– Visualizações de focalizar – os usuários podem ver rapidamente informações sobre um registro antes de clicar para visualizar
ou editar esse registro. Você pode gerenciar os detalhes de focalização no minilayout da página para cada objeto.
– Componentes renomeados –para facilitar a diferenciação dos componentes do Financial Services Cloud Lightning no Lightning
App Builder e no Community Builder, cada componente do Financial Services Cloud Lightning tem um sufixo "Financial Services
Cloud".

Outros aprimoramentos ao Financial Services Cloud
• Localização – o Financial Services Cloud agora está disponível em dinamarquês, holandês e italiano.

O Financial Services Cloud tem novos objetos e campos
Faça mais com os novos objetos e campos do Financial Services Cloud.

Novos objetos do Financial Services Cloud
Esses objetos personalizados são novos.
BillingStatement__c

Representa um demonstrativo de faturamento para a conta financeira de um indivíduo.
Card__c

Representa o cartão de crédito ou débito associado a essa conta financeira.
ChargesAndFees__c

Representa tarifas e encargos acordados para manutenção da conta financeira de um indivíduo.
Education__c

Representa o histórico educacional de um indivíduo.
Employment__c

Representa informações sobre o histórico de empregos de um indivíduo.
FinancialAccountTransaction__c

Representa informações sobre uma única transação de conta financeira.
IdentificationDocument__c

Representa informações sobre documentos usados para verificar a identidade de um indivíduo.

Novos campos personalizados para objetos do Financial Services Cloud
Esses campos personalizados são novos nos objetos personalizados e padrão.
O objeto padrão Account tem novos campos personalizados.
BankNumber__c

Identifica uma instituição financeira para fins eletrônicos.
BorrowingHistory__c

Classificação do histórico de empréstimos desse indivíduo.
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BorrowingPriorities__c

Objetivo principal para o pedido de empréstimo.
BranchCode__c

Identifica um escritório ou prédio de uma instituição financeira. O formato do código é baseado na instituição financeira.
BranchName__c

Nome do local de um escritório da instituição financeira.
CreditRating__c

Avaliação de capacidade financeira para obter crédito.
CreditScore__c

Classificação numérica da capacidade financeira para obter crédito do mutuário.
CustomerID__c

Número de identificação da instituição financeira para esse indivíduo (80 caracteres).
CustomerSegment__c

Segmento de mercado do indivíduo.
CustomerType__c

Categoria financeira do indivíduo.
KYCDate__c

Data em que o programa de conformidade Conheça seu cliente foi concluído para esse indivíduo.
LastUsedChannel__c

Canal de contato mais recente.
LastTransactionDate__c

Data da última transação.
LastTransactionDateJointOwner__c

Data da última transação – proprietário conjunto.
LastTransactionDatePrimaryOwner__c

Data da última transação – proprietário principal.
LengthOfRelationship__c

Tempo de relacionamento do indivíduo com a instituição financeira.
LifetimeValue__c

Valor do ativo líquido vitalício do indivíduo para sua instituição financeira.
ReferredByContact__c

Contato externo indicando esse indivíduo.
ReferredByUser__c

Usuário interno do Salesforce que fez a indicação.
RelationshipStartDate__c

Data em que o indivíduo tornou-se um cliente da sua empresa.
BillingStatement__c tem novos campos de objeto personalizado.
BalanceTransfers__c

Detalhes de transferência de saldo.
BillingPeriodEnd__c

Data de término do período de faturamento.
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BillingPeriodStart__c

Data de início do período de faturamento.
CashAdvances__c

Valor de adiantamento em espécie para o período de faturamento.
Deposits__c

Depósito feito na conta durante o período de faturamento.
EndingBalance__c

Saldo devedor na conta durante o período de faturamento.
FeesCharged__c

Tarifa cobrada durante o período de faturamento.
FinancialAccount__c

Conta financeira associada a esse demonstrativo de faturamento.
InterestThisPeriod__c

Juros cobrados na conta durante o período de faturamento.
InterestYTD__c

Acumulado do ano de juros cobrados.
LastPaymentDate__c

Data do último pagamento feito na conta.
MinimumPaymentDue__c

Pagamento mínimo exigido até o vencimento.
OtherCredits__c

Outros créditos feitos durante o período de faturamento.
PastDueAmount__c

Valor vencido na data do demonstrativo.
PaymentDueDate__c

Data em que um pagamento vence.
Payments__c

Pagamento recebido desde o último demonstrativo.
PreviousBalance__c

Saldo da conta no fim do período de faturamento anterior.
Purchases__c

Total de compras feitas durante o período de faturamento atual.
SourceSystemId__c

ID que identifica o indivíduo de forma exclusiva em uma origem de dados externa.
StatementDate__c

Data em que o demonstrativo atual foi gerado.
Withdrawals__c

Saques em espécie feitos durante o período de faturamento.
Card__c tem novos campos de objeto personalizado.
AccountHolder__c

Titular do crédito ou do débito individual associado ao cartão.
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Active__c

Indica se a conta está ativa (true) ou inativa (false). O padrão é verdadeiro.
BinNumber__c

Número de identificação do banco para essa conta.
FinancialAccount__c

Conta financeira associada a esse cartão.
OwnershipType__c

Tipo de propriedade para esse cartão.
SourceSystemId__c

ID que identifica a conta financeira de forma exclusiva em uma origem de dados externa.
ValidUntil__c

Data em que o cartão não é mais válido.
ChargesAndFees__c tem novos campos de objeto personalizado.
AnnualAccountCharge__c

Tarifa anual de manutenção de uma conta.
AnnualMembershipFee__c

Tarifa anual para associação do cartão de crédito.
APR__c

Taxa percentual anual.
APRType__c

Tipo de taxa percentual anual
ATMFee__c

Tarifa de caixa eletrônico.
BalanceTransferAPR__c

APR para transferências de saldo.
CashAPR__c

Taxa percentual anual aplicada a saques em espécie.
CashAPRType__c

APR aplicada a dinheiro tomado emprestado de uma conta de cartão de crédito.
CashAdvanceFee__c

Tarifa por sacar em espécie de uma conta de cartão de crédito.
ForeignTransactionFee__c

Tarifa para fazer uma compra no cartão de crédito em moeda estrangeira.
InsufficientFundsFee__c

Tarifa para tentar fazer uma compra ou pagamento de uma conta com fundos insuficientes.
InterestRate__c

Taxa de juros sobre uma conta de empréstimo (APR%).
LatePaymentFee__c

Tarifa por não efetuar o pagamento mínimo até a data de vencimento.
MaximumTransactionFee__c

Tarifa por exceder o limite máximo mensal de transação.
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MonthlyServiceFee__c

Encargo mensal de manutenção da conta.
OverdraftFees__c

Tarifa para um saque que exceda o saldo disponível.
ReplacementCardFee__c

Tarifa para a substituição de um cartão de débito ou crédito.
ReturnedCheckFee__c

Tarifa para passar ou receber um cheque devolvido devido a saldo insuficiente.
SourceSystemId__c

ID que identifica o indivíduo de forma exclusiva em uma origem de dados externa.
StatementFee__c

Tarifa para enviar um extrato de conta pelo correio.
StopPaymentFee__c

Tarifa para solicitar uma interrupção de pagamento em um cheque ou pagamento que ainda não foi processado.
O objeto padrão Contact tem novos campos personalizados.
Affiliations__c

Associações em clubes, organizações e associações de ex-alunos.
CommunicationPreferences__c

Canal de comunicação preferencial.
ContactPreference__c

Método de comunicação preferencial.
CustomerTimezone__c

Fuso horário principal.
EmailVerified__c

Indica se o endereço de email da pessoa foi verificado (true) ou não (false).
FaxVerified__c

Indica se o número de fax da pessoa foi verificado (true) ou não (false).
HomeOwnership__c

Relacionamento com a residência principal.
HomePhoneVerified__c

Indica se o número de telefone residencial foi verificado (true) ou não (false).
LastFourDigitSSN__c

Últimos quatro dígitos do número de seguridade social do indivíduo. Este campo é criptografado.
MarketingOptOut__c

Indicação de que o indivíduo optou por não receber materiais de marketing (true) ou não (false).
MobileVerified__c

Indica se o número de telefone celular foi verificado (true) ou não (false).
MostUsedChannel__c

Canal de comunicação mais frequente.
MotherMaidenName__c

Nome de solteira da mãe do indivíduo.
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NextLifeEvent__c

Próximo grande evento da vida.
NumberOfChildren__c

Número de filhos.
PrimaryCitizenship__c

País de cidadania principal.
ReferredByContact__c

Contato externo indicando esse indivíduo.
ReferredByUser__c

Usuário interno do Salesforce que fez a indicação.
ReferrerScore__c

Um valor de 0 a 100. Uma pontuação alta reflete uma taxa alta de conversão de indicação.
SecondaryCitizenship__c

País de cidadania secundária.
Education__c tem novos campos de objeto personalizado.
Contact__c

O nome do indivíduo.
EducationLevel__c

Nível de educação.
GraduationDate__c

Data de formatura do nível de ensino correspondente.
Institution__c

Nome da instituição de ensino que concedeu o grau.
SourceSystemId__c

ID que identifica o indivíduo de forma exclusiva em uma origem de dados externa.
Employment__c tem novos campos de objeto personalizado.
AnnualIncome__c

Renda anual bruta conforme relatado pela declaração de imposto mais recente.
Contact__c

O nome do indivíduo.
EmployerAddress__c

Endereço do empregador do indivíduo.
EmployerPhoneNumber__c

Número de telefone do empregador.
EmploymentStatus__c

Status de emprego.
EndDate__c

Data de término no empregador anterior.
LengthOfEmployment__c

Duração do emprego em anos (em duas casas decimais).
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Occupation__c

Categoria de trabalho.
Position__c

Cargo.
SourceSystemId__c

ID que identifica o indivíduo de forma exclusiva em uma origem de dados externa.
StartDate__c

Data em que o indivíduo começou a trabalhar para o empregador atual.
O objeto personalizado FinancialAccount__c tem novos campos.
APY__c

Rendimento percentual anual. (Pode ser fracionário.)
AvailableCredit__c

Crédito disponível atual total para essa conta financeira.
BalanceLastStatement__c

Saldo da conta lançado no último demonstrativo.
BookedDate__c

Data do encargo ou crédito registrado na conta.
CashLimit__c

Máximo para saque em espécie ou valor de adiantamento.
CollateralDesc__c

Descrição da garantia fornecida para o empréstimo.
CurrentPostedBalance__c

Saldo atual lançado na conta.
DailyWithdrawalLimit__c

Valor que pode ser sacado em um dia.
DrawPeriodMonths__c

Número de meses pelos quais um indivíduo pode sacar fundos de uma conta de crédito.
EscrowBalance__c

Saldo atual em conta de caução.
ExpectedCloseDate__c

Data esperada em que a conta de débito ou o empréstimo se encerra.
FinancialAccountChargesAndFees__c

Referência a registro de Encargos e Tarifas para a conta.
InterestRate__c

Taxa de juros percentual.
LastTransactionDate__c

Registro de data e hora para a última transação na conta.
LienHolder__c

Nome do detentor da garantia da conta financeira.
LoanAmount__c

Valor do empréstimo.
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LoanEndDate__c

Data de término do empréstimo.
LoanTermMonths__c

Prazo do empréstimo em meses.
MinimumPayment__c

Pagamento mensal mínimo na conta.
Nickname__c

Apelido da conta financeira.
OverdraftAllowed__c

Indica se a conta permite um saque a descoberto (true) ou não (false).
OverdraftLinkedAccount__c

Referência à conta de saque a descoberto vinculada.
PaymentAmount__c

Pagamento mensal mínimo na conta.
PaymentDueDate__c

Data em que o pagamento vence na conta.
PaymentFrequency__c

Frequência de pagamentos na conta.
PendingDeposits__c

Depósitos pendentes na conta.
PendingWithdrawals__c

Saques pendentes na conta.
PrincipalBalance__c

Saldo principal na conta de empréstimo.
RepaymentPeriodMonths__c

Período de quitação em meses.
RoutingNumber__c

Número de roteamento do banco.
StatementFrequency__c

Os demonstrativos de frequência são lançados.
TotalCreditLimit__c

Limite total de crédito.
Type__c

Tipo de conta.
FinancialAccountTransaction__c tem novos campos de objeto personalizado.
Amount__c

Valor da transação.
BillingStatement__c

Registro do demonstrativo de faturamento associado à conta.
CardAccountID__c

Número do cartão vinculado à transação.
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Description__c

Descrição da transação.
FinancialAccount__c

Conta financeira à qual a transação pertence.
MerchantCategoryCode__c

Código de categoria do comerciante.
PostDate__c

Data em que a transação foi lançada na conta.
RunningBalance__c

Saldo corrente para a transação.
SourceSystemId__c

ID do registro de uma origem de dados externa.
SourceTransactionType__c

Tipo de transação de uma origem de dados externa.
TransactionDate__c

Data da transação.
TransactionId__c

ID que identifica a transação de forma exclusiva em uma origem de dados externa.
TransactionStatus__c

Status da transação, pendente ou lançada.
TransactionType__c

Tipo de transação, crédito ou débito.
IdentificationDocument__c tem novos campos de objeto personalizado.
Account__c

Objeto da conta relacionado ao documento de identificação.
DocumentNumber__c

Número listado no documento de identificação.
DocumentType__c

Tipo de documento usado para verificar a identidade da pessoa.
ExpirationDate__c

Data de vencimento do documento.
IssueDate__c

Data de emissão do documento.
IssuingCountry__c

O país em que o documento foi emitido.
SourceSystemId__c

ID que identifica a conta financeira de forma exclusiva em uma origem de dados externa.
VerifiedBy__c

Nome da pessoa que verificou o documento.
VerifiedOn__c

Data em que o documento de identificação foi verificado.
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O objeto padrão Lead tem novos campos personalizados.
CreatedByMe__c

Indica se o contato do usuário foi convertido desse lead.
ExpressedInterest__c

Área de interesse manifestada pelo lead.
Household__c

ID do registro de residência associado ao registro de lead.
PotentialValue__c

Valor em potencial da conversão do lead.
ReferredByContact__c

Contato externo que fez a indicação.
ReferredByUser__c

Usuário interno do Salesforce que fez a indicação.
ReferrerScore__c

Um valor de 0 a 100. Uma pontuação alta reflete uma taxa alta de conversão de indicação.
O objeto padrão Opportunity tem novos campos personalizados.
ReferredByContact__c

Contato externo indicando essa oportunidade.
ReferredByUser__c

Usuário interno indicando essa oportunidade.
O objeto padrão User tem um novo campo personalizado.
ReferrerScore__c

Um valor de 0 a 100. Uma pontuação alta reflete uma taxa alta de conversão de indicação.
O objeto personalizado WealthAppConfig__c tem um novo campo.
RejectedReferralStatus__c

O status do lead usado para identificar indicações rejeitadas.

Novos tipos de registro do Financial Services Cloud
Esses objetos têm novos tipos de registro:
• BillingStatement: Credit, Debit
• ChargesAndFees: Credit, Debit
• FinancialAccount: Auto Loan, Checking Account, Credit Card, HELOC, Loan Account, Mortgage, Savings
Account

• Lead: Referência
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Health Cloud: Lightning Experience vai para o console, Health Cloud
habilita o componente de linha do tempo, mapa de residência e outros
O Health Cloud deu um grande salto ao oferecer as ferramentas de que seus coordenadores de
atendimento, cuidadores e pacientes precisam. Os coordenadores de saúde vão adorar a interface
do usuário e os componentes incríveis do Lightning Experience, além da visualização global da
residência e dos relacionamentos do paciente no mapa de Residência. Os pacientes podem fazer
login na comunidade e ver uma linha do tempo dos seus eventos de saúde passados, atuais e
futuros. Há muito mais recursos que dão suporte a atendimento de paciente, como linhas do tempo
filtráveis e suporte para contas pessoais.

EDIÇÕES
O Health Cloud está
disponível no Salesforce
Classic e no Lightning
Experience
Disponível em: Edições
Enterprise, Performance e
Unlimited

NESTA SEÇÃO:

O Lightning Experience chega ao console Health Cloud
O Health Cloud disponibilizou novos aplicativos de console que dão a você todos os recursos
incríveis que vêm com o Lightning Experience. Você recebe melhor suporte para suas personalizações, desempenho aperfeiçoado
e uma estrutura que permite incorporar outros componentes do Lightning do Salesforce e do AppExchange.
Permitir que os pacientes vejam a linha de tempo na comunidade
O componente Linha de tempo para Health Cloud Empower permite que pacientes e cuidadores que fizeram login na comunidade
vejam seus eventos de tratamento de saúde passados, atuais e futuros.
Gerenciar relacionamentos de paciente com o mapa de residência
O mapa de residência reúne pacientes, planos de atendimento, cuidadores, residências, empresas e outras partes para dar aos
coordenadores de tratamento uma visão global dos seus pacientes.
Decidir que registros aparecem nas Linhas de tempo da comunidade do Health Cloud Empower e no Console do Health Cloud
Agora você pode usar critérios de filtro para limitar os registros que são exibidos na linha de tempo e, em seguida, especificar a qual
linha de tempo a configuração se aplica.
Suporte para contas pessoais no Health Cloud
Se a sua organização usa contas pessoais para gerenciar pessoas, agora você pode usar o Health Cloud sem migrar os dados de
paciente para o modelo de dados individuais. Embora o padrão para novos clientes seja usar o modelo de dados individuais, demos
aos clientes que já usam contas pessoas acesso a todos os recursos do Health Cloud.
Componentes novos e alterados do Health Cloud Lightning
Adicionamos um componente e introduzimos melhorias em outros componentes do Health Cloud usados para criar comunidades
de pacientes.
Objetos do Health Cloud foram alterados
Este objeto do Health Cloud foi alterado.

O Lightning Experience chega ao console Health Cloud
O Health Cloud disponibilizou novos aplicativos de console que dão a você todos os recursos incríveis que vêm com o Lightning
Experience. Você recebe melhor suporte para suas personalizações, desempenho aperfeiçoado e uma estrutura que permite incorporar
outros componentes do Lightning do Salesforce e do AppExchange.
O console Health Cloud no Salesforce Classic continua aqui, e a transição dos usuários do Lightning Experience entre a nova e a velha
interface é muito fácil. Portanto, muito embora o Lightning Experience possa não lhe proporcionar uma adequação completa, você e
seus usuários poderão testá-lo sem perder nada.
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Permitir que os pacientes vejam a linha de tempo na comunidade
O componente Linha de tempo para Health Cloud Empower permite que pacientes e cuidadores que fizeram login na comunidade
vejam seus eventos de tratamento de saúde passados, atuais e futuros.
Use a guia Configurações de exibição de linha de tempo para criar filtros que especifiquem os campos exibidos na linha de tempo de
um registro em particular. Selecione Linha de tempo para Health Cloud Empower como o registro de configuração de destino.
Exemplo: Exemplo de Linha de tempo para Health Cloud Empower (editor de propriedades e componente)

Gerenciar relacionamentos de paciente com o mapa de residência
O mapa de residência reúne pacientes, planos de atendimento, cuidadores, residências, empresas e outras partes para dar aos
coordenadores de tratamento uma visão global dos seus pacientes.
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Um mapa básico é criado para cada paciente. Ele mostra o plano de cuidados e uma filial para adicionar contas e contatos relacionados.
Os coordenadores de atendimento podem adicionar informações e fazer as seguintes alterações no mapa.
• Criar uma residência (1) e adicioná-la ao mapa (2).
• Recolher e expandir (3) os itens em cada lista para fácil visualização.
• Adicionar membros da família ou outras pessoas à residência (4).
• Gerenciar a equipe de atendimento adicionando ou removendo membros (5). Alterações feitas na guia Plano de tratamento e na
guia Residência aparecem nas duas guias.
• Criar contas comerciais (6), como empresas de suprimentos médicos ou transporte de pacientes, e adicioná-las ao mapa (7).
• Adicionar pessoas que não moram com o paciente e não fazem parte da equipe de atendimento, mas ainda participam do tratamento
do paciente (8).
• Remover pessoas ou empresas que não estão envolvidas no tratamento do paciente (9).

Decidir que registros aparecem nas Linhas de tempo da comunidade do
Health Cloud Empower e no Console do Health Cloud
Agora você pode usar critérios de filtro para limitar os registros que são exibidos na linha de tempo e, em seguida, especificar a qual
linha de tempo a configuração se aplica.
Mostre apenas tarefas com prioridade média a alta para focar nos problemas importantes. Ou inclua medicações na linha de tempo do
console Health Cloud e exclua-as do componente Linha de tempo para o Health Cloud Empower, seja ele exibido na comunidade, em
um aplicativo do Lightning, em uma página de registro da conta ou em uma página de registro de caso.
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Selecione as linhas de tempo nas quais exibir os campos (1). Você pode definir um registro de configuração de linha de tempo para ser
exibido somente no console do Health Cloud, somente no componente Linha de tempo para Health Cloud Empower ou em ambos.
Então crie a lógica de filtro para a definição de configuração usando o componente Filtro de linha de tempo (2) na parte inferior da guia.

Suporte para contas pessoais no Health Cloud
Se a sua organização usa contas pessoais para gerenciar pessoas, agora você pode usar o Health Cloud sem migrar os dados de paciente
para o modelo de dados individuais. Embora o padrão para novos clientes seja usar o modelo de dados individuais, demos aos clientes
que já usam contas pessoas acesso a todos os recursos do Health Cloud.

Componentes novos e alterados do Health Cloud Lightning
Adicionamos um componente e introduzimos melhorias em outros componentes do Health Cloud usados para criar comunidades de
pacientes.
O componente a seguir é novo.
Linha de tempo para Health Cloud Empower
O componente Linha de tempo para Health Cloud Empower permite que os pacientes conectados à comunidade vejam seus eventos
passados, atuais e futuros de tratamento médico.
Os seguintes componentes foram alterados.
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Care Plan Selector para Health Cloud Empower
As propriedades a seguir são novas.
• Exibir todos os planos de tratamento — Permite que um usuário exiba todos os planos de tratamento de um paciente que
ele tem permissão para visualizar. Essa opção estará disponível somente se a opção de vários planos de tratamento estiver ativa
na organização.
• Incluir ano de nascimento — Exibe o ano de nascimento do paciente na lista de opções.
• Exibir mês de nascimento como texto — Exibe o mês de nascimento do paciente como texto, como Jan ou Fev.
Equipe de tratamento do Health Cloud Empower
As propriedades a seguir são novas.
• Incluir o proprietário do plano de tratamento na lista — Mostra o proprietário do plano de tratamento na lista de membros
da equipe de tratamento quando a pessoa é um usuário interno.
• Nome do papel do proprietário do plano de tratamento — Permite personalizar o texto do rótulo do nome do papel do
proprietário do plano de tratamento. Por exemplo, se um profissional de enfermagem criar e for proprietário do plano de
tratamento, você poderá exibir Profissional de enfermagem como o papel, em vez do valor padrão.

Objetos do Health Cloud foram alterados
Este objeto do Health Cloud foi alterado.
TimelineViewConfiguration__c
Os campos a seguir foram adicionados.
Configuration_Target__c

Lista de opções usada para selecionar que linhas de tempo o registro tem como alvo. Você pode criar um registro de configuração
para comunidades de pacientes e outro para o console do Health Cloud. Para mostrar os mesmos campos no console do Health
Cloud e na comunidade, selecione as duas opções.
FilterCriterion__c

O nome da coleção de filtros que se aplicam a essa configuração.
Configuration_Target__c

O nome da API do campo que pesquisa a Conta (paciente). O padrão para esse campo é Account__c.
Nota: Para usar pesquisas de Conta entregues para objetos padrão como Contato ou Tarefa, você deve anexar Id ao
nome do campo de pesquisa. Por exemplo, para configurar uma pesquisa de Contato para Conta, use AccountId
nesse campo. De modo similar, para uma pesquisa de Tarefa para O quê, use WhatId.

Personalização: Páginas dinâmicas do Lightning, fluxos traduzíveis,
modelos personalizados de páginas do Lightning
Torne suas páginas do Lightning dinâmicas escolhendo quando determinados componentes serão exibidos. Inicie processos quando
acontecer algo diferente de uma mudança de registro, dentro ou fora da sua organização. E distribua o mesmo fluxo a todos os seus
usuários, independentemente do idioma, com o Translation Workbench. Se você tiver expandido seus horizontes para o mundo da
codificação, confira os modelos personalizados de páginas do Lightning.
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NESTA SEÇÃO:
Lightning App Builder: Páginas dinâmicas do Lightning, Modelos personalizados e Clonagem de páginas personalizadas
Torne suas páginas do Lightning dinâmicas configurando regras para controlar quando os componentes são exibidos. Crie modelos
de páginas do Lightning personalizados para atender a necessidades específicas de negócios. E economize tempo clonando páginas
do Lightning presentes na sua organização. O Lightning App Builder está disponível tanto no Lightning Experience quanto no
Salesforce Classic. Salvo indicação em contrário, as mudanças de recursos são apenas para o Lightning Experience.
Visual Workflow: Suporte a tradução, novo tipo de evento de espera, mais maneiras de distribuir fluxos
Traduza fluxos para quantos idiomas quiser. Se tiver criado um evento de plataforma, configure seus fluxos para esperarem o evento
ocorrer. E aproveite várias maneiras novas de distribuir seus fluxos: uma ação personalizada específica do objeto, um componente
no Community Builder ou um componente no seu aplicativo ou componente do Lightning personalizado. Essas alterações aplicam-se
ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.
Process Builder: Processos de evento, Seleção do usuário e Suporte a criptografia
Bem-vindo a um novo tipo de processo. Um processo de evento pode começar quando algo diferente de uma mudança de registro
ocorre. Para todos os tipos de processo, tornamos mais fácil fazer referência a um usuário ou fila específico. E a capacidade de fazer
referência a dados criptografados nos seus processos agora está disponível ao público em geral.
Globalização: ativação mais fácil de várias moedas, suporte a fluxo e formato XLIFF no Translation Workbench
Caso sua empresa utilize mais de uma moeda, agora você pode ativar o recurso Várias moedas sem entrar em contato com o Suporte
ao cliente. Em empresas com mais de um idioma, agora há um novo tipo de arquivo compatível para importar e exportar traduções:
XLIFF. E você pode usar o Translation Workbench para traduzir os fluxos da sua organização.
Salesforce Connect: Apex em lote, validador de objetos externos e continuação do piloto de rastreamento de chamadas
Use Apex em lote para processar grandes conjuntos de dados de objeto externos. Use o Validador do Salesforce Connect para testar
rapidamente interações comuns de código e usuário com objetos externos. Diga o que você acha sobre a continuação do programa
piloto de rastreamento de chamadas de dados de objetos externos usando arquivos de registro de eventos.
Listas de opções: aprimoramentos no gerenciamento de valores de lista de opções
Melhoramos o gerenciamento de valores de lista de opções.
Compartilhamento: Compartilhe contatos manualmente em organizações que usam contas pessoais e exclusão assíncrona de
compartilhamentos obsoletos
As organizações que usam contas pessoais agora podem modificar o padrão de compartilhamento de toda a organização para
contatos. Isso fornece flexibilidade no compartilhamento de contatos comerciais, incluindo a possibilidade de definir regras de
compartilhamento de contatos e compartilhar contatos comerciais manualmente. Compartilhamentos obsoletos são removidos de
modo assíncrono, eliminando a espera pela exclusão de compartilhamentos antes de continuar com outras operações.
AppExchange: Site redefinido, novos tipos de solução
Nós redesenhamos o site do AppExchange completamente, facilitando a busca por soluções da Salesforce pré-construídas e seguras.
Você também pode enfrentar uma maior variedade de desafios empresariais com a ajuda da Bolt Solutions e do Lightning Data.
Configuração geral: Swagger para Serviços externos e mais acionadores temporizados de fluxo de trabalho horário
Os Serviços externos recebem algumas melhorias, incluindo suporte a Swagger. Você pode solicitar um limite horário maior para
os acionadores temporizados de fluxo de trabalho horário. E agora impedimos a exclusão de ações que são usadas em um layout
da página.
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Lightning App Builder: Páginas dinâmicas do Lightning, Modelos
personalizados e Clonagem de páginas personalizadas
Torne suas páginas do Lightning dinâmicas configurando regras para controlar quando os
componentes são exibidos. Crie modelos de páginas do Lightning personalizados para atender a
necessidades específicas de negócios. E economize tempo clonando páginas do Lightning presentes
na sua organização. O Lightning App Builder está disponível tanto no Lightning Experience quanto
no Salesforce Classic. Salvo indicação em contrário, as mudanças de recursos são apenas para o
Lightning Experience.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

NESTA SEÇÃO:
Tornar suas páginas do Lightning dinâmicas
Agora você pode controlar quando um componente aparece em uma página de registro adicionando condições de filtro e lógica
às suas propriedades. Não é preciso adicionar nada aos seus componentes personalizados. Tudo é processado pelo Lightning App
Builder. Por exemplo, construa um filtro que faça um componente de rich text em uma página de oportunidade ser exibido quando
o valor for maior que US$ 1 milhão.
Levar a personalização de página do Lightning a um nível totalmente novo com modelos de páginas personalizados
Agora você não está mais limitado aos modelos padrão disponíveis para as páginas Inicial, de aplicativo e de registro do Lightning.
Considere suas necessidades de negócio e crie seu próprio modelo de página personalizado com a estrutura e os componentes que
você definir. Adicione tantas regiões quanto precisar, e até mesmo com estilo personalizado. Esse recurso está disponível no Lightning
Experience e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Criar páginas do Lightning personalizadas clonando aquelas que você já tem
Por que criar a mesma página outra vez? Economize tempo e esforço clonando uma página do Lightning da exibição de lista da
página do Lightning ou de uma página de detalhes da página do Lightning.
Visualizar dados da lista relacionada rapidamente com links rápidos da lista relacionada
Os seus usuários estão cansados de clicar em Visualizar tudo para ver todas as colunas em uma lista relacionada? Com o componente
Links rápidos da lista relacionada, eles podem visualizar várias listas relacionadas em rápida sucessão apenas passando o mouse
sobre um link. E podem realizar as ações diretamente no painel de focalização.
Permitir que os usuários realizem reuniões por vídeo e enviem mensagens instantâneas diretamente de um registro com o componente
Conversas em grupo do Cisco Spark
Como parte do novo recurso Cisco Spark para Salesforce, o componente Conversas em grupo do Cisco Spark agora está disponível
no Lightning App Builder. Adicione-o a páginas de registro para permitir que seus usuários iniciem reuniões por vídeo e enviem e
recebam mensagens instantâneas diretamente do registro que estão visitando.
Deixar os usuários gerenciarem espaços de trabalho compartilhados no Cisco Spark para Salesforce
Como parte do novo recurso Cisco Spark para Salesforce, o componente Conversas do Cisco Spark agora está disponível no Lightning
App Builder. Adicione-o a páginas de registro para permitir que os usuários vinculem e desvinculem facilmente os espaços de
trabalho do Cisco Spark a um registro, visualizem espaços associados a um registro, criem espaços e pesquisem espaços.
Familiarizar-se com o componente Lista de filtros atualizado
Tornamos o componente Lista de filtros mais robusto e fácil de usar. No processo, demos a ele um novo nome (Exibição de lista),
um novo visual e uma nova propriedade no Lightning App Builder.
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Componentes de rich text têm um novo estilo
Adicionamos um atributo ao componente de rich text que controla o plano de fundo do seu conteúdo de rich text quando é exibido
em uma página do Lightning. O atributo é ativado por padrão e fica acessível no painel de propriedade quando você seleciona um
componente de rich text no Lightning App Builder. Quando ativado, o atributo renderiza seu rich text como um cartão com um
plano de fundo branco, em vez de transparente. Essas mudanças tornam o texto mais legível no Lightning Experience, no Salesforce
para Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce.
Configurar as páginas do Lightning com componentes personalizados mais facilmente com menos restrições de Meu domínio
Nós facilitamos as restrições de Meu domínio com relação a trabalhar com páginas do Lightning contendo componentes
personalizados. Agora você pode salvar e configurar páginas do Lightning que contêm componentes personalizados tanto dentro
quanto fora do Lightning App Builder, mesmo quando sua organização não tem Meu domínio ativado. Essa mudança não se aplica
a componentes configurados como modelos de página do Lightning personalizados.
Adicionar marcos a páginas de registro de caso
Agora você pode adicionar o componente Marcos a páginas de registro do caso no Lightning Experience. Esse componente permite
que seus usuários vejam marcos ativos, concluídos e violados para seus casos. Anteriormente, o rastreador de marcos de caso estava
disponível somente no Salesforce Classic.
Visualizar campos somente leitura no componente Registro relacionado
O componente Registro relacionado, que mostra detalhes dos registros relacionados, agora exibe campos somente leitura. Também
adicionamos um link no Lightning App Builder que permite acessar a página Configuração para ações associadas ao componente
Registro relacionado. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
Definir mais valores de variável no componente de fluxo
Agora você pode definir valores para sua lista de opções e variáveis da lista de opções de seleção múltipla diretamente no painel
de propriedades. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.
O componente Lista relacionada agora é Lista relacionada – única
Para eliminar a confusão, anexamos "– única" ao componente Lista relacionada para que ele seja claramente distinguível de seu
irmão no plural, Listas relacionadas.
Componente Desempenho trimestral agora é chamado Desempenho
Renomeamos o componente Desempenho trimestral como Desempenho. Os usuários ainda recebem o mesmo instantâneo excelente
do desempenho trimestral da equipe. O novo nome nos permitirá usar o componente para mostrar outras medidas de desempenho
no futuro. Alguém disse "precaução"?
Não há mais suporte para configurações personalizadas no componente de exibição de lista
Removemos CustomSettings da lista de objetos permitidos para o componente Exibição de lista do Lightning. Se você tiver uma
página do Lightning com um componente de Exibição de lista que aponte para CustomSettings, aponte o componente para um
objeto diferente ou remova-o da página.

Tornar suas páginas do Lightning dinâmicas
Agora você pode controlar quando um componente aparece em uma página de registro adicionando condições de filtro e lógica às
suas propriedades. Não é preciso adicionar nada aos seus componentes personalizados. Tudo é processado pelo Lightning App Builder.
Por exemplo, construa um filtro que faça um componente de rich text em uma página de oportunidade ser exibido quando o valor for
maior que US$ 1 milhão.
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Há suporte para filtros de visibilidade do componente para componentes padrão, componentes personalizados e componentes do
AppExchange. Se você não definir um filtro, o componente será exibido na página de registro do Lightning da maneira normal. Quando
você define um ou mais filtros e define a lógica de filtro para um componente, o componente fica oculto até que os critérios da lógica
de filtro sejam atendidos.

Levar a personalização de página do Lightning a um nível totalmente novo com
modelos de páginas personalizados
Agora você não está mais limitado aos modelos padrão disponíveis para as páginas Inicial, de aplicativo e de registro do Lightning.
Considere suas necessidades de negócio e crie seu próprio modelo de página personalizado com a estrutura e os componentes que
você definir. Adicione tantas regiões quanto precisar, e até mesmo com estilo personalizado. Esse recurso está disponível no Lightning
Experience e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Tudo funciona usando os componentes do Lightning.
Todas as páginas do Lightning incluem um componente de modelo que define as regiões da página e quais componentes ela inclui.
Agora você pode criar um componente de modelo de página do Lightning personalizado e disponibilizá-lo como um modelo de página
personalizado no novo assistente de página do Lightning App Builder.
Há novas interfaces e marcações para os arquivos .cmp e .design que ajudam a definir a estrutura de modelo, as regiões e os
componentes incluídos. Cada tipo de página tem uma interface diferente que o componente do modelo deve implementar.
• lightning:appHomeTemplate
• lightning:homeTemplate
• lightning:recordHomeTemplate
Para obter instruções sobre como criar um componente de modelo de página personalizado e um código de amostra completo, consulte
o Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning.

Criar páginas do Lightning personalizadas clonando aquelas que você já tem
Por que criar a mesma página outra vez? Economize tempo e esforço clonando uma página do Lightning da exibição de lista da página
do Lightning ou de uma página de detalhes da página do Lightning.
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Visualizar dados da lista relacionada rapidamente com links rápidos da lista
relacionada
Os seus usuários estão cansados de clicar em Visualizar tudo para ver todas as colunas em uma lista relacionada? Com o componente
Links rápidos da lista relacionada, eles podem visualizar várias listas relacionadas em rápida sucessão apenas passando o mouse sobre
um link. E podem realizar as ações diretamente no painel de focalização.
O componente Links rápidos da lista relacionada está disponível somente para páginas de registro.
O componente exibe duas linhas de links de lista relacionada em regiões grandes ou médias da página e seis linhas em regiões pequenas.
Os usuários podem visualizar os links de lista relacionada restantes clicando em Mostrar tudo, o que expande o componente. Quando
um usuário passa o mouse sobre um link rápido de lista relacionada, os 10 primeiros itens na lista relacionada são exibidos.
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Ações de cabeçalho, ações em massa, ações de linha e quebra de texto estão disponíveis no painel de focalização. Colunas redimensionáveis
são persistentes quando você analisa uma lista relacionada a partir da versão Winter '18, mas não são persistentes no painel de focalização.
O conteúdo desse componente é baseado no conjunto de listas relacionadas no layout da página do objeto mais as preferências do
usuário. Os usuários podem personalizar a ordem dos links rápidos e excluir aqueles que não desejam das suas configurações pessoais
inserindo Personalizar minhas páginas na caixa Busca rápida, selecionando Personalizar minhas páginas e clicando no
objeto.
CONSULTE TAMBÉM:
IdeaExchange: Mais de quatro campos em uma lista relacionada no Lightning Experience

Permitir que os usuários realizem reuniões por vídeo e enviem mensagens
instantâneas diretamente de um registro com o componente Conversas em grupo
do Cisco Spark
Como parte do novo recurso Cisco Spark para Salesforce, o componente Conversas em grupo do Cisco Spark agora está disponível no
Lightning App Builder. Adicione-o a páginas de registro para permitir que seus usuários iniciem reuniões por vídeo e enviem e recebam
mensagens instantâneas diretamente do registro que estão visitando.
Nota: Em uma página no Lightning, o componente Conversas em grupo do Cisco Spark é exibido como "Cisco Spark".

Quando o componente Conversas em grupo do Cisco Spark está em uma página, ele adiciona mais informações quando os usuários
passam o mouse sobre um nome vinculado na página. Além de ver as informações normais de focalização, os usuários também veem
o status da pessoa, como Ativo ou Inativo.
Para pessoas de fora da sua organização, como clientes e leads, e para contas gratuitas, o componente mostra uma mensagem "Fora
da organização". No entanto, os botões de mensagem e de vídeo ainda serão exibidos. Se a pessoa não tiver uma conta do Spark, o
componente mostrará "Convidar para o Spark" e o botão mudará para "Convidar". Quando um usuário clica em Convidar, o componente
exibe uma janela de conversa na qual ele pode digitar uma mensagem. O usuário que está sendo convidado então recebe um email
com uma mensagem e instruções sobre como criar uma conta do Spark.
O componente Conversas em grupo do Cisco Spark está disponível somente para páginas de registro e funciona somente em páginas
que contêm um campo de email. Embora tenha suporte para quase todos os objetos personalizados e padrão aceitos no Lightning
Experience, esse componente funciona melhor em páginas que representam uma pessoa, como um contato ou um lead.
Esse componente funciona junto com o componente Cisco Spark, que está disponível para barras de utilitários do aplicativo.
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Para usar esse componente e visualizá-lo no Lightning App Builder, é necessário ativar a preferência da organização Mensagens e reuniões
do Cisco Spark em Configuração. Quando você adiciona o componente a uma página, deve selecionar um endereço de email para
associar a ele.
Os usuários sem a permissão de usuário Cisco Spark não visualizam o componente na página.
Para saber mais sobre o Cisco Spark para Salesforce, consulte Cisco Spark para Salesforce: conectar-se a clientes e representantes sem
sair do Salesforce (disponível ao público em geral).

Deixar os usuários gerenciarem espaços de trabalho compartilhados no Cisco Spark
para Salesforce
Como parte do novo recurso Cisco Spark para Salesforce, o componente Conversas do Cisco Spark agora está disponível no Lightning
App Builder. Adicione-o a páginas de registro para permitir que os usuários vinculem e desvinculem facilmente os espaços de trabalho
do Cisco Spark a um registro, visualizem espaços associados a um registro, criem espaços e pesquisem espaços.
Nota: Em uma página no Lightning, o componente Conversas do Cisco Spark é exibido como "Cisco Spark Spaces".

Até cinco espaços podem ser vinculados a um registro.
Esse componente funciona com o componente Cisco Spark, que está disponível para barras de utilitários do aplicativo. Quando os
usuários criam um espaço, ele fica imediatamente disponível no componente Cisco Spark.
O componente Conversas do Cisco Spark está disponível somente para páginas de registro.
Para usar esse componente e visualizá-lo no Lightning App Builder, é necessário ativar a preferência da organização Mensagens e reuniões
do Cisco Spark em Configuração. Os usuários sem a permissão de usuário Cisco Spark não visualizam o componente na página.
Para saber mais sobre o Cisco Spark para Salesforce, consulte Cisco Spark para Salesforce: conectar-se a clientes e representantes sem
sair do Salesforce (disponível ao público em geral).
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Familiarizar-se com o componente Lista de filtros atualizado
Tornamos o componente Lista de filtros mais robusto e fácil de usar. No processo, demos a ele um novo nome (Exibição de lista), um
novo visual e uma nova propriedade no Lightning App Builder.

Novo nome
Para refletir melhor o que o componente realmente faz, alteramos seu nome para Exibição de lista (1).
Novo visual
Em uma região de página extragrande, grande ou média, o componente Exibição de lista é renderizado como uma verdadeira
exibição de lista, como na página inicial de um objeto (2). Em uma região pequena, o componente é renderizado como antes (3).
Nova propriedade
Você pode ocultar a barra de ações quando o componente é renderizado como uma exibição de lista completa (4). Esta configuração
não se aplica quando o componente é processado em uma região pequena ou no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS
ou na Web móvel do Salesforce.

Componentes de rich text têm um novo estilo
Adicionamos um atributo ao componente de rich text que controla o plano de fundo do seu conteúdo de rich text quando é exibido
em uma página do Lightning. O atributo é ativado por padrão e fica acessível no painel de propriedade quando você seleciona um
componente de rich text no Lightning App Builder. Quando ativado, o atributo renderiza seu rich text como um cartão com um plano
de fundo branco, em vez de transparente. Essas mudanças tornam o texto mais legível no Lightning Experience, no Salesforce para
Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce.
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Configurar as páginas do Lightning com componentes personalizados mais facilmente
com menos restrições de Meu domínio
Nós facilitamos as restrições de Meu domínio com relação a trabalhar com páginas do Lightning contendo componentes personalizados.
Agora você pode salvar e configurar páginas do Lightning que contêm componentes personalizados tanto dentro quanto fora do
Lightning App Builder, mesmo quando sua organização não tem Meu domínio ativado. Essa mudança não se aplica a componentes
configurados como modelos de página do Lightning personalizados.
Se a sua organização não tem Meu domínio ativado:
• Agora você pode salvar uma página do Lightning contendo um componente personalizado por meio da API do conjunto de
ferramentas e da API de metadados.
• Agora você pode instalar ou fazer upgrade de um pacote que tenha uma página do Lightning contendo um componente
personalizado.
• Quando você ativa uma página do Lightning que contém um componente personalizado, o componente é descartado da página
no tempo de execução.
• No Lightning App Builder, componentes personalizados ainda não estão disponíveis na lista de componentes no painel esquerdo.
• As páginas do Lightning instaladas por meio de um pacote ou salvas por meio da API e que contêm componentes personalizados
são renderizadas adequadamente no Lightning App Builder e podem ser salvas. Quando visualizadas na tela do Lightning App
Builder, essas páginas exibem o componente personalizado com uma mensagem de espaço reservado avisando-o de que Meu
domínio é necessário para utilizá-lo. Você pode selecionar o componente na tela e configurar suas propriedades no painel de
propriedades.
Se você tiver um pacote gerenciado que contenha uma página do Lightning com um componente personalizado, poderá enviar
atualizações para o pacote por push aos assinantes que não têm Meu domínio ativado.
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Adicionar marcos a páginas de registro de caso
Agora você pode adicionar o componente Marcos a páginas de registro do caso no Lightning Experience. Esse componente permite
que seus usuários vejam marcos ativos, concluídos e violados para seus casos. Anteriormente, o rastreador de marcos de caso estava
disponível somente no Salesforce Classic.
Nota: Você pode adicionar o componente Marcos a páginas de registro somente para casos. O componente Marcos funciona
em todos os aplicativos do Lightning, padrão e console. O componente Marcos não tem nenhuma propriedade para personalizar
no Lightning App Builder. Você deve configurar seus marcos em Configuração. Assim, garanta que seus direitos, processo de
direitos e marcos estejam configurados antes de adicionar o componente no Lightning App Builder.

CONSULTE TAMBÉM:
Rastrear marcos de caso no Lightning Experience

Visualizar campos somente leitura no componente Registro relacionado
O componente Registro relacionado, que mostra detalhes dos registros relacionados, agora exibe campos somente leitura. Também
adicionamos um link no Lightning App Builder que permite acessar a página Configuração para ações associadas ao componente Registro
relacionado. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
Esse componente exibe os campos somente Este é o layout da ação associada.
leitura Número do caso e Última
modificação feita por.
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No Lightning App Builder, procure o link Visualizar e Editar ações nas propriedades do componente. Use esse link para acessar a página
Configuração das ações rápidas de um objeto. Aqui, você pode editar ações e personalizar os campos exibidos para essa ação.
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Definir mais valores de variável no componente de fluxo
Agora você pode definir valores para sua lista de opções e variáveis da lista de opções de seleção
múltipla diretamente no painel de propriedades. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience
e ao Salesforce Classic.
Exemplo: Aqui está um componente Fluxo no Lightning App Builder que define uma variável
da lista de opções (industry) como Bancos e uma variável da lista de opções de seleção
múltipla (locations) como Nova York e Buenos Aires.
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CONSULTE TAMBÉM:
Definir valores para variáveis de lista de opções e lista de opções de seleção múltipla

O componente Lista relacionada agora é Lista relacionada – única
Para eliminar a confusão, anexamos "– única" ao componente Lista relacionada para que ele seja claramente distinguível de seu irmão
no plural, Listas relacionadas.

Componente Desempenho trimestral agora é chamado Desempenho
Renomeamos o componente Desempenho trimestral como Desempenho. Os usuários ainda recebem o mesmo instantâneo excelente
do desempenho trimestral da equipe. O novo nome nos permitirá usar o componente para mostrar outras medidas de desempenho
no futuro. Alguém disse "precaução"?

Não há mais suporte para configurações personalizadas no componente de exibição
de lista
Removemos CustomSettings da lista de objetos permitidos para o componente Exibição de lista do Lightning. Se você tiver uma página
do Lightning com um componente de Exibição de lista que aponte para CustomSettings, aponte o componente para um objeto diferente
ou remova-o da página.

Visual Workflow: Suporte a tradução, novo tipo de evento de espera, mais
maneiras de distribuir fluxos
Traduza fluxos para quantos idiomas quiser. Se tiver criado um evento de plataforma, configure
seus fluxos para esperarem o evento ocorrer. E aproveite várias maneiras novas de distribuir seus
fluxos: uma ação personalizada específica do objeto, um componente no Community Builder ou
um componente no seu aplicativo ou componente do Lightning personalizado. Essas alterações
aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.
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NESTA SEÇÃO:
Traduzir fluxos no Translation Workbench
Você está cansado de copiar fluxos para poder dar suporte a vários idiomas? Agora você pode usar o Translation Workbench para
traduzir fluxos e manter as traduções entre diferentes versões do fluxo. Você pode traduzir fluxos manualmente na UI ou exportar
e importar fluxos para traduções em massa.
Iniciar um fluxo a partir de uma ação específica de objeto (beta)
Adicione fluxos ao menu de ações em suas páginas do Lightning sem precisar determinar o URL do fluxo. Ao criar uma ação de
fluxo, você pode selecionar em uma lista de fluxos disponíveis em vez de inserir o URL do fluxo manualmente. Esse recurso está
disponível no Lightning Experience e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Configurar um fluxo para esperar um evento de plataforma ocorrer
Agora você pode assinar eventos de plataforma em um elemento Espera do fluxo. Com eventos de plataforma, um fluxo pode
esperar algo ocorrer, dentro ou fora da sua organização do Salesforce. Anteriormente, um fluxo podia esperar somente um valor de
data/hora relativo ou absoluto. Esse recurso é novo tanto no Lightning Experience como no Salesforce Classic.
Adicionar fluxos em qualquer lugar no Salesforce com o componente de fluxo do Lightning
O componente de fluxo do Lightning App Builder não está mais limitado a ferramentas do Salesforce, como o Lightning App Builder.
Adicione fluxos aos seus aplicativos e componentes personalizados usando o componente do Lightning lightning:flow.
Esse recurso está disponível no Lightning Experience e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Adicionar fluxos a comunidades do Lightning
Bem-vindo a um novo componente do Community Builder. Use o componente Fluxo para integrar fluxos ativos à sua comunidade
do Lightning.
Definir valores para variáveis de lista de opções e lista de opções de seleção múltipla
Em tempo de execução do Lightning, agora é possível definir valores para variáveis de listas de opções e de listas de opções de
seleção múltipla diretamente no URL. Com essa mudança, o tempo de execução do fluxo do Lightning tem paridade com o tempo
de execução do fluxo do Classic, de modo que seus URLs funcionam da mesma maneira seja qual for a experiência de tempo de
execução que você esteja usando. Também adicionamos essa funcionalidade ao componente Fluxo no Lightning App Builder. Essas
alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.
Personalizar a aparência de entrevistas de fluxo com a API REST (Piloto)
Continuamos fazendo testes piloto com recursos da API REST que proporcionam acesso total a fluxos e suas entrevistas. Use a API
REST para desenvolver sua própria experiência de tempo de execução de fluxo. Esse recurso está disponível no Lightning Experience,
no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Acessar dados criptografados em fluxos (disponível ao público em geral)
Os fluxos agora oferecem suporte a campos criptografados, exceto em filtros e classificações. Essa alteração se aplica tanto ao
Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Traduzir fluxos no Translation Workbench
Você está cansado de copiar fluxos para poder dar suporte a vários idiomas? Agora você pode usar o Translation Workbench para traduzir
fluxos e manter as traduções entre diferentes versões do fluxo. Você pode traduzir fluxos manualmente na UI ou exportar e importar
fluxos para traduções em massa.
Estas partes de um fluxo podem ser traduzidas:
• Nome da definição de fluxo
• Nome da versão do fluxo
• Texto de ajuda no nível de tela e mensagem pausada
• Campos de entrada e saída da tela: rótulos, mensagens de erro e texto de ajuda
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• Opções: rótulos, mensagens de erro e rótulos de entrada

Não se preocupe com a possibilidade de perder suas traduções ao criar outra versão de um fluxo ou salvá-la como um novo fluxo. O
Salesforce copia as traduções do fluxo para a nova versão ou fluxo.
CONSULTE TAMBÉM:
IdeaExchange: Tradução de rótulos e campos do Visual Workflow/Flow

Iniciar um fluxo a partir de uma ação específica de objeto (beta)
Adicione fluxos ao menu de ações em suas páginas do Lightning sem precisar determinar o URL do fluxo. Ao criar uma ação de fluxo,
você pode selecionar em uma lista de fluxos disponíveis em vez de inserir o URL do fluxo manualmente. Esse recurso está disponível no
Lightning Experience e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Nota: Esta versão contém uma versão beta de ações de fluxo, o que significa que é um recurso de alta qualidade com limitações
conhecidas. Ações de fluxo não estão disponíveis ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade
geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral
dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com
base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e sugestões sobre ações de
fluxo no IdeaExchange.
Ações de fluxo não podem chamar simplesmente qualquer fluxo na sua organização. Para funcionar como uma ação de fluxo, um fluxo
deve estar ativo e ter telas.
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Para criar uma ação de fluxo, selecione Fluxo (beta) na lista suspensa Tipo de ação durante a criação de uma ação específica do objeto.
Você pode adicionar ações de fluxo ao layout de página de um objeto usando o editor de layout de página. Para ver as ações de fluxo
da sua organização no editor de layout de página, confira a categoria Ações do Salesforce1 e do Lightning na paleta.
Dica: Se o seu fluxo precisar do ID do registro em que está operando, não se preocupe! O Salesforce envia o ID do registro para
o fluxo, desde que você tenha uma variável de entrada de texto chamada recordId.
Ações de fluxo não podem ser ações globais e não podem ser implantadas em outras organizações – por exemplo, usando empacotamento.
Exemplo: Digamos que você crie uma ação de fluxo para seu fluxo Survey Customer e adicione-a ao layout de página de contatos.
É assim que essa ação aparecerá para contatos no Lightning Experience.

É assim que o fluxo aparecerá quando um usuário clicar na ação de fluxo Survey Customer.

Veja aqui como essa ação aparece na barra de ação do Salesforce para Android, do Salesforce para iOS e da Web móvel do Salesforce
para contatos.

Veja aqui como esse fluxo aparece no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS e na Web móvel do Salesforce quando um
usuário clica na ação de fluxo do Clientes da pesquisa.
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Configurar um fluxo para esperar um evento de plataforma ocorrer
Agora você pode assinar eventos de plataforma em um elemento Espera do fluxo. Com eventos de plataforma, um fluxo pode esperar
algo ocorrer, dentro ou fora da sua organização do Salesforce. Anteriormente, um fluxo podia esperar somente um valor de data/hora
relativo ou absoluto. Esse recurso é novo tanto no Lightning Experience como no Salesforce Classic.
Exemplo: Em seu fluxo Pedir suprimentos de impressora, você envia um pedido de mais tinta ou papel. Quando os suprimentos
são enviados, o fluxo cria uma tarefa para instalar os suprimentos no dia seguinte à data de entrega prevista.
Neste exemplo, configure o fluxo para esperar pela publicação de um evento de plataforma Resposta do fornecedor (1). O evento
deve ter o número de pedido correto e seu status deve ser Enviado (2). Passe os dados do evento para uma variável sObject para
referenciar a data de entrega prevista em outra parte do fluxo (3).
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CONSULTE TAMBÉM:
Iniciar um processo quando ocorrer um evento de plataforma

Adicionar fluxos em qualquer lugar no Salesforce com o componente de fluxo do
Lightning
O componente de fluxo do Lightning App Builder não está mais limitado a ferramentas do Salesforce, como o Lightning App Builder.
Adicione fluxos aos seus aplicativos e componentes personalizados usando o componente do Lightning lightning:flow. Esse
recurso está disponível no Lightning Experience e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Dica: Deseja exibir fluxos em tempo de execução do Lightning em uma página do Visualforce? Agora você pode fazer isso
integrando o componente de fluxo do Lightning à sua página do Visualforce.
Exemplo: Este exemplo apresenta o fluxo Calculate Discounts (do projeto Criar uma calculadora de desconto do Trailhead). O
atributo inputVariables passa Opportunity.Id e Opportunity.AccountId para as variáveis de entrada do
fluxo.
<aura:component>
<aura:handler name="init" value="{!this}" action="{!c.init}"/>
<lightning:flow aura:id="flow” onstatuschange="{!c.statusChange}"/>
</aura:component>

Em seu controlador no lado do cliente, inicialize as variáveis de entrada da entrevista, inicie a entrevista e determine o que fazer
quando a entrevista terminar.
({
init : function (cmp) {
var flow = cmp.find("flow");
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var inputVariables = [
{
name : 'OpportunityID',
type : 'String',
value : 'Opportunity.Id'
},
{
name : 'AccountID',
type : 'String',
value : 'Opportunity.AccountId'
}
];
flow.startFlow("Calculate_discounts", inputVariables);
},
statusChange : function (cmp, event) {
if(event.getParam('status') === "FINISHED") {
//Do something
}
}
})

CONSULTE TAMBÉM:
IdeaExchange: Adicionar atributo ao componente flow:interview para processar o fluxo no Lightning UX
IdeaExchange: Suporte para fluxos no Lightning e no aplicativo Salesforce

Adicionar fluxos a comunidades do Lightning
Bem-vindo a um novo componente do Community Builder. Use o componente Fluxo para integrar fluxos ativos à sua comunidade do
Lightning.
CONSULTE TAMBÉM:
Integrar fluxos em páginas de comunidade do Lightning

Definir valores para variáveis de lista de opções e lista de opções de seleção múltipla
Em tempo de execução do Lightning, agora é possível definir valores para variáveis de listas de opções e de listas de opções de seleção
múltipla diretamente no URL. Com essa mudança, o tempo de execução do fluxo do Lightning tem paridade com o tempo de execução
do fluxo do Classic, de modo que seus URLs funcionam da mesma maneira seja qual for a experiência de tempo de execução que você
esteja usando. Também adicionamos essa funcionalidade ao componente Fluxo no Lightning App Builder. Essas alterações aplicam-se
ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.
Nota: O tempo de execução do Lightning e o tempo de execução do Classic estão disponíveis em ambas as experiências de
desktop: Lightning Experience e Salesforce Classic.
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Exemplo: Este é um URL de fluxo que define uma variável de lista de opções (industry) para Bancos e uma variável de lista
de opções de seleção múltipla (locations) para Nova York e Buenos Aires.
/flow/flowName?accountId={!Account.Id}&industry=Banking&locations=New York; Buenos
Aires

Aqui está o mesmo exemplo no Lightning App Builder.

CONSULTE TAMBÉM:
Definir mais valores de variável no componente de fluxo

Personalizar a aparência de entrevistas de fluxo com a API REST (Piloto)
Continuamos fazendo testes piloto com recursos da API REST que proporcionam acesso total a fluxos e suas entrevistas. Use a API REST
para desenvolver sua própria experiência de tempo de execução de fluxo. Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no
Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Nota: Fornecemos a API REST de tempo de execução do fluxo para clientes selecionados por meio de um programa piloto que
exige a aceitação de termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a
Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. A API REST de tempo de execução
do fluxo não estará disponível ao público em geral, a menos que, ou até que, a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na
documentação, em comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de
qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas
nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e sugestões sobre a API REST de tempo
de execução de fluxo no IdeaExchange.
Estas são algumas ações que você pode executar com essa API.
• Aplicar a identidade visual da sua empresa
• Criar layouts de duas colunas
• Criar botões de opção em vez de exigir que os usuários selecionem uma opção e cliquem em Avançar
• Atualizar telas dinamicamente com base na resposta do usuário
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Exemplo: Nesta tela, a caixa de texto muda com base na resposta no primeiro campo. Se você selecionar Sim, por email, a caixa
de texto solicitará o seu endereço de email. Se você selecionar Sim, por texto, a caixa de texto solicitará o seu número de telefone.

Aqui está o que mudou desde a versão Summer '17.
NESTA SEÇÃO:
Fazer solicitações da API REST de tempo de execução de fluxo em XML (piloto)
Todos os recursos da API REST de tempo de execução de fluxo agora têm suporte ao formato XML, além do JSON.
Corpo da solicitação para nova entrevista espera um mapa (piloto)
Alteramos o corpo da solicitação esperado para criar uma entrevista. Anteriormente, ele esperava uma lista. Agora, ele espera um
mapa. Essa alteração aplica-se a: POST /services/data/vXX.X/process/interviews/flowName.
Usar barras à direita em recursos REST de tempo de execução de fluxo (piloto)
Todos os recursos na API REST de tempo de execução de fluxo agora são compatíveis com o uso de barras à direita em solicitações.
Assim, /services/data/vXX.X/process/interviews/ funciona da mesma maneira que
/services/data/vXX.X/process/interviews.
CONSULTE TAMBÉM:
Novos recursos: Fluxos e entrevistas de fluxo (piloto)

Fazer solicitações da API REST de tempo de execução de fluxo em XML (piloto)
Todos os recursos da API REST de tempo de execução de fluxo agora têm suporte ao formato XML, além do JSON.
Nota: Fornecemos a API REST de tempo de execução do fluxo para clientes selecionados por meio de um programa piloto que
exige a aceitação de termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a
Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. A API REST de tempo de execução
do fluxo não estará disponível ao público em geral, a menos que, ou até que, a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na
documentação, em comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de
qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas
nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e sugestões sobre a API REST de tempo
de execução de fluxo no IdeaExchange.
Exemplo: Aqui está uma resposta em XML para pausar uma entrevista de fluxo.
<NavigateFlowInterviewResults xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<NavigateFlowInterviewResult>
<availableActions>
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<id>RESUME</id>
<label>Resume</label>
</availableActions>
<flowLabel/>
<guid/>
<helpText xsi:nil="true"/>
<interviewStatus>WAITING</interviewStatus>
<pausedText>This flow interview is paused. You can resume it from the Home
tab.</pausedText>
<screenName>StartScreenName</screenName>
<state/>
</NavigateFlowInterviewResult>
</NavigateFlowInterviewResults>

Corpo da solicitação para nova entrevista espera um mapa (piloto)
Alteramos o corpo da solicitação esperado para criar uma entrevista. Anteriormente, ele esperava uma lista. Agora, ele espera um mapa.
Essa alteração aplica-se a: POST /services/data/vXX.X/process/interviews/flowName.
Nota: Fornecemos a API REST de tempo de execução do fluxo para clientes selecionados por meio de um programa piloto que
exige a aceitação de termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a
Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. A API REST de tempo de execução
do fluxo não estará disponível ao público em geral, a menos que, ou até que, a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na
documentação, em comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de
qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas
nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e sugestões sobre a API REST de tempo
de execução de fluxo no IdeaExchange.
Exemplo: Corpo da solicitação vazio
Para iniciar uma entrevista sem definir variáveis de entrada, use um mapa vazio em vez de uma lista vazia.
Summer '17 e anteriores

Winter '18 e posteriores

[ ]

{ }

Exemplo: Corpo da solicitação que define variáveis de entrada
Summer '17 e anteriores

Winter '18 e posteriores

[ { "inputs" : {
"accountId" : "001D000000K2Fut",
"opptyId" : "006D000000CzKuI"
}
} ]

{ "inputs" : {
"accountId" : "001D000000K2Fut",
"opptyId" : "006D000000CzKuI"
}
}
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Usar barras à direita em recursos REST de tempo de execução de fluxo (piloto)
Todos os recursos na API REST de tempo de execução de fluxo agora são compatíveis com o uso de barras à direita em solicitações.
Assim, /services/data/vXX.X/process/interviews/ funciona da mesma maneira que
/services/data/vXX.X/process/interviews.
Nota: Fornecemos a API REST de tempo de execução do fluxo para clientes selecionados por meio de um programa piloto que
exige a aceitação de termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a
Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. A API REST de tempo de execução
do fluxo não estará disponível ao público em geral, a menos que, ou até que, a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na
documentação, em comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de
qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas
nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e sugestões sobre a API REST de tempo
de execução de fluxo no IdeaExchange.

Acessar dados criptografados em fluxos (disponível ao público em geral)
Os fluxos agora oferecem suporte a campos criptografados, exceto em filtros e classificações. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning
Experience quanto ao Salesforce Classic.
Exemplo: Se você tiver criptografado o Nome da conta, poderá atualizar o valor do campo, mas não poderá filtrar nem
classificar com base no campo.
CONSULTE TAMBÉM:
Acessar dados criptografados com fluxos e o Process Builder (disponível ao público em geral)

Process Builder: Processos de evento, Seleção do usuário e Suporte a
criptografia
Bem-vindo a um novo tipo de processo. Um processo de evento pode começar quando algo
diferente de uma mudança de registro ocorre. Para todos os tipos de processo, tornamos mais fácil
fazer referência a um usuário ou fila específico. E a capacidade de fazer referência a dados
criptografados nos seus processos agora está disponível ao público em geral.
NESTA SEÇÃO:

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

Iniciar um processo quando ocorrer um evento de plataforma
Você já conhece o poder de automatizar um processo de negócio com base em mudanças de registro na sua organização do
Salesforce. Porém, e se alguns dos seus eventos essenciais para os negócios não aparecerem dentro do seu banco de dados do
Salesforce? Sem problema. Crie um processo que inicie quando um evento de plataforma ocorrer. Esse recurso é novo tanto no
Lightning Experience como no Salesforce Classic.
Fazer referência a usuários e filas rapidamente nos seus processos
Conheça uma maneira mais intuitiva de fazer referência a usuários nos seus processos. Em vez de inserir manualmente um ID de
usuário, simplesmente pesquise o usuário pelo nome. Também é possível pesquisar filas. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning
Experience quanto ao Salesforce Classic.
Acessar dados criptografados no Process Builder (disponível ao público em geral)
O Process Builder agora oferece suporte a campos criptografados, exceto em filtros na ação Atualizar registros. Esse recurso é novo
tanto no Lightning Experience como no Salesforce Classic.
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Iniciar um processo quando ocorrer um evento de plataforma
Você já conhece o poder de automatizar um processo de negócio com base em mudanças de
registro na sua organização do Salesforce. Porém, e se alguns dos seus eventos essenciais para os
negócios não aparecerem dentro do seu banco de dados do Salesforce? Sem problema. Crie um
processo que inicie quando um evento de plataforma ocorrer. Esse recurso é novo tanto no Lightning
Experience como no Salesforce Classic.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

No seu nível mais básico, um processo é similar a uma instrução if/then. Até agora, o "se" tem sido
algumas versões de "se um registro for criado ou editado e tiver estes valores". Com eventos de
plataforma, você tem controle total sobre o "se". Você não está restrito a acionar um processo quando os registros são criados ou
atualizados. Desde que o Salesforce possa receber uma chamada REST sobre o evento, você poderá iniciar o processo.
1. Crie um processo que inicie quando um evento de plataforma ocorrer.
2. Para o acionador, selecione um evento de plataforma e combine o evento a um registro na sua organização.
3. Configure o restante do processo.
Exemplo: Usando eventos de plataforma e a API REST do Salesforce, sua impressora publica um evento de Status da impressora
no fim de cada dia de trabalho. Essa notificação de evento inclui o número de série da impressora, quanta tinta e papel ela tem e
quantas páginas ela imprimiu no total.
Quando o Salesforce recebe o evento Status da impressora, seu processo de Gerenciamento de impressora usa o número de série
para localizar um ativo correspondente na sua organização do Salesforce. Se o processo encontrar uma correspondência, ele
avaliará os dados do evento.
1. Sempre atualize a contagem de impressão do ativo.
2. Se o nível de tinta estiver baixo, inicie um fluxo que peça mais tinta e designe um técnico de serviço para instalar o cartucho
de tinta.
3. Se o nível de papel estiver baixo, inicie um fluxo que peça mais papel e designe um técnico de serviço para adicionar mais
papel.
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CONSULTE TAMBÉM:
Configurar um fluxo para esperar um evento de plataforma ocorrer

Fazer referência a usuários e filas rapidamente nos seus processos
Conheça uma maneira mais intuitiva de fazer referência a usuários nos seus processos. Em vez de inserir manualmente um ID de usuário,
simplesmente pesquise o usuário pelo nome. Também é possível pesquisar filas. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience
quanto ao Salesforce Classic.
Os tipos de valor ID e Referência não foram a lugar nenhum. Você ainda pode inserir o ID do usuário ou da fila ou fazer referência a um
valor do campo de um registro relacionado.
Nota: Usuário e Fila não estão disponíveis nas linhas de critérios ou ações criadas antes da versão Winter '18. Para usar um desses
novos tipos em um processo existente, crie uma linha.
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Exemplo: Ao configurar uma ação para criar um caso, é possível escolher entre esses tipos de valor para ID do proprietário.
Estamos presumindo que você tenha pelo menos uma fila ativada para casos.
• ID
• Referência
• Constante global
• Fórmula
• Usuário
• Fila
Para atribuir o caso a uma fila, escolha Fila em Tipo e comece a digitar em Valor para localizar o caso certo.

Acessar dados criptografados no Process Builder (disponível ao público em geral)
O Process Builder agora oferece suporte a campos criptografados, exceto em filtros na ação Atualizar registros. Esse recurso é novo tanto
no Lightning Experience como no Salesforce Classic.
Exemplo: Se você tiver criptografado o Nome da conta, poderá atualizar o valor do campo, mas não poderá filtrar com base
no campo.
CONSULTE TAMBÉM:
Acessar dados criptografados com fluxos e o Process Builder (disponível ao público em geral)

Globalização: ativação mais fácil de várias moedas, suporte a fluxo e
formato XLIFF no Translation Workbench
Caso sua empresa utilize mais de uma moeda, agora você pode ativar o recurso Várias moedas sem
entrar em contato com o Suporte ao cliente. Em empresas com mais de um idioma, agora há um
novo tipo de arquivo compatível para importar e exportar traduções: XLIFF. E você pode usar o
Translation Workbench para traduzir os fluxos da sua organização.
NESTA SEÇÃO:

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

Ativar várias moedas sem entrar em contato com o suporte
Agora é possível ativar várias moedas instantaneamente sem entrar em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce nem bloquear
sua organização. Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce.
Importar e exportar arquivos de tradução como XLIFF
A localização acaba de ficar mais fácil. Ao trabalhar com arquivos de tradução usando o Translation Workbench, agora você pode
escolher o XML Localization Interchange File Format (XLIFF) ou o Salesforce Translation Format (STF) como seu formato de arquivo
preferencial para tradução.
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Translation Workbench oferece suporte a fluxo
Bem-vindo ao novo componente de configuração do Translation Workbench: Fluxo. Com ele, você pode fornecer traduções para a
maioria dos rótulo nos seus fluxos.

Ativar várias moedas sem entrar em contato com o suporte
Agora é possível ativar várias moedas instantaneamente sem entrar em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce nem bloquear
sua organização. Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce.
Para ativar esse recurso, em Configuração, insira Informações da empresa na caixa de Busca rápida. Em seguida, selecione
Informações da empresa e clique em Editar. Ative Ativar várias moedas e salve suas alterações.
Cuidado: Ativar várias moedas introduz alterações permanentes em sua organização. Esse recurso não pode ser desativado.
Analise as Implicações de ativar várias moedas antes de ativar.

Importar e exportar arquivos de tradução como XLIFF
A localização acaba de ficar mais fácil. Ao trabalhar com arquivos de tradução usando o Translation Workbench, agora você pode escolher
o XML Localization Interchange File Format (XLIFF) ou o Salesforce Translation Format (STF) como seu formato de arquivo preferencial
para tradução.

Translation Workbench oferece suporte a fluxo
Bem-vindo ao novo componente de configuração do Translation Workbench: Fluxo. Com ele, você
pode fornecer traduções para a maioria dos rótulo nos seus fluxos.

EDIÇÕES

CONSULTE TAMBÉM:

Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Traduzir fluxos no Translation Workbench

Salesforce Connect: Apex em lote, validador de objetos externos e
continuação do piloto de rastreamento de chamadas
Use Apex em lote para processar grandes conjuntos de dados de objeto externos. Use o Validador
do Salesforce Connect para testar rapidamente interações comuns de código e usuário com objetos
externos. Diga o que você acha sobre a continuação do programa piloto de rastreamento de
chamadas de dados de objetos externos usando arquivos de registro de eventos.

EDIÇÕES
Disponível em: Developer
Edition
Disponível por um custo
extra em: Edições
Enterprise, Performance e
Unlimited

NESTA SEÇÃO:

Processar grandes conjuntos de dados de objetos externos usando Apex em lote
Agora você pode usar Database.QueryLocator para acessar objetos externos com
Apex em lote. Anteriormente, o suporte era limitado a Iterable<sObject>. Um objeto
QueryLocator permite usar uma consulta simples (SELECT) para gerar o escopo de
objetos no trabalho em lote. O uso de um objeto QueryLocator também permite ignorar o limite do total de registros recuperados
por consultas SOQL. Porém, alguns requisitos e comportamentos especiais aplicam-se aos adaptadores OData para Salesforce
Connect. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
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Verificar acesso a dados de objeto externo
Detecte possíveis problemas de acesso a dados externos antes que seus usuários ou seu código interajam com objetos externos
novos ou modificados. Use o aplicativo Salesforce Connect Validator, disponibilizado pela Salesforce Labs no AppExchange, para
verificar rapidamente se sua organização interage bem com dados de objetos externos. A ferramenta executa consultas comuns
que testam a singularidade do ID e a capacidade de classificar e filtrar resultados. Com objetos externos graváveis, a ferramenta pode
testar a capacidade de criar e excluir registros. Você também pode criar suas próprias consultas. Esse recurso está disponível no
Lightning Experience e no Salesforce Classic.

Processar grandes conjuntos de dados de objetos externos usando Apex em lote
Agora você pode usar Database.QueryLocator para acessar objetos externos com Apex em lote. Anteriormente, o suporte era
limitado a Iterable<sObject>. Um objeto QueryLocator permite usar uma consulta simples (SELECT) para gerar o escopo
de objetos no trabalho em lote. O uso de um objeto QueryLocator também permite ignorar o limite do total de registros recuperados
por consultas SOQL. Porém, alguns requisitos e comportamentos especiais aplicam-se aos adaptadores OData para Salesforce Connect.
Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Se você usar Apex em lote com Database.QueryLocator para acessar objetos externos por meio de um adaptador OData para
Salesforce Connect:
• Você deverá ativar Solicitar contagens de linhas na origem de dados externa e cada resposta do sistema externo deverá incluir a
contagem total de linhas do conjunto de resultados.
• Recomendamos ativar Paginação acionada pelo servidor na origem de dados externa e fazer o sistema externo determinar tamanhos
de página e limites de lote para conjuntos de resultados extensos. Em geral, a paginação acionada pelo servidor consegue ajustar
os limites de lote para acomodar mudanças nos conjuntos de dados mais eficazmente do que a paginação acionada pelo cliente.
Quando a Paginação acionada pelo servidor é desativada na origem de dados externa, o adaptador OData controla o comportamento
de paginação (acionada pelo cliente). Se registros de objeto externo forem adicionados ao sistema externo enquanto um trabalho
é executado, outros registros poderão ser processados duas vezes. Se registros de objeto externo forem excluídos do sistema externo
enquanto um trabalho é executado, outros registros poderão ser ignorados.
• Quando a Paginação acionada pelo servidor é ativada na origem de dados externa, o tamanho do lote em tempo de execução é o
menor destes:
– Tamanho de lote especificado no parâmetro scope de Database.executeBatch. O padrão é de 200 registros.
– Tamanho de página retornado pelo sistema externo. Recomendamos configurar seu sistema externo para retornar tamanhos
de página de 200 ou menos registros.

CONSULTE TAMBÉM:
Guia do desenvolvedor do Apex: Usar o Apex em lote

Verificar acesso a dados de objeto externo
Detecte possíveis problemas de acesso a dados externos antes que seus usuários ou seu código interajam com objetos externos novos
ou modificados. Use o aplicativo Salesforce Connect Validator, disponibilizado pela Salesforce Labs no AppExchange, para verificar
rapidamente se sua organização interage bem com dados de objetos externos. A ferramenta executa consultas comuns que testam a
singularidade do ID e a capacidade de classificar e filtrar resultados. Com objetos externos graváveis, a ferramenta pode testar a capacidade
de criar e excluir registros. Você também pode criar suas próprias consultas. Esse recurso está disponível no Lightning Experience e no
Salesforce Classic.
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Cuidado: Para evitar perda ou criação de dados indesejada, execute as consultas que criam e excluem registros de objeto externo
somente em sistemas externos que não sejam de produção. Se não puder evitar a execução em sistemas de produção, resolva
primeiramente todos os problemas informados, testando a solução em sistemas que não sejam de produção.
Se você usar apenas o adaptador entre organizações para Salesforce Connect para acessar objetos externos, não precisará instalar o
Salesforce Connect Validator. As consultas integradas do aplicativo sempre são bem-sucedidas com o adaptador entre organizações.
Exemplo: Todas as consultas disponíveis foram executadas no objeto externo ReturnOrders (1). Os resultados mostram quais
consultas falharam (2) e quais foram bem-sucedidas (3).

CONSULTE TAMBÉM:
AppExchange: Salesforce Connect Validator

Listas de opções: aprimoramentos no gerenciamento de valores de lista
de opções
Melhoramos o gerenciamento de valores de lista de opções.

EDIÇÕES
Disponível em: Todas as
edições
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NESTA SEÇÃO:
Gerenciar valores inativos da lista de opções de modo mais fácil com a paginação
Rastreie melhor seus valores da lista de opções com paginação, mesmo que você tenha milhares deles. A paginação também pode
ajudar a tornar mais rápido o carregamento das páginas que exibem os valores. Esse recurso é novo tanto no Lightning Experience
como no Salesforce Classic.
CONSULTE TAMBÉM:
Atualizações de pacote gerenciado preservam os valores desativados e reativados de conjunto de valores globais

Gerenciar valores inativos da lista de opções de modo mais fácil com a paginação
Rastreie melhor seus valores da lista de opções com paginação, mesmo que você tenha milhares deles. A paginação também pode
ajudar a tornar mais rápido o carregamento das páginas que exibem os valores. Esse recurso é novo tanto no Lightning Experience como
no Salesforce Classic.
Se você tiver uma lista de opções com muitos valores inativos, provavelmente terá dificuldade para encontrar um valor em particular.
A lista fica longa, e alguns são cortados da exibição.
Agora, a paginação é feita automaticamente quando a lista de valores inativos tem mais de 30 itens, ficando os valores modificados mais
recentemente no topo da lista. A opção Ir para lista aparece na parte inferior das primeiras 30 entradas. Clique para ver todos os seus
valores, página a página, com 30 valores por página.

Compartilhamento: Compartilhe contatos manualmente em organizações
que usam contas pessoais e exclusão assíncrona de compartilhamentos
obsoletos
As organizações que usam contas pessoais agora podem modificar o padrão de compartilhamento
de toda a organização para contatos. Isso fornece flexibilidade no compartilhamento de contatos
comerciais, incluindo a possibilidade de definir regras de compartilhamento de contatos e
compartilhar contatos comerciais manualmente. Compartilhamentos obsoletos são removidos de
modo assíncrono, eliminando a espera pela exclusão de compartilhamentos antes de continuar
com outras operações.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

NESTA SEÇÃO:
Não espere para realizar operações com exclusão assíncrona de compartilhamentos obsoletos (disponível ao público em geral)
Compartilhamentos obsoletos agora são removidos de modo assíncrono, assim, você não precisa mais esperar para que eles sejam
excluídos para continuar as outras operações. Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas
as versões do aplicativo Salesforce.
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Compartilhar contatos comerciais manualmente em organizações que usam contas pessoais (disponível ao público em geral)
As organizações que usam contas pessoais agora podem modificar o padrão de compartilhamento de toda a organização para
contatos. Isso fornece flexibilidade no compartilhamento de contatos comerciais, incluindo a possibilidade de definir regras de
compartilhamento de contatos e compartilhar contatos comerciais manualmente. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning
Experience quanto ao Salesforce Classic.

Não espere para realizar operações com exclusão assíncrona de compartilhamentos
obsoletos (disponível ao público em geral)
Compartilhamentos obsoletos agora são removidos de modo assíncrono, assim, você não precisa mais esperar para que eles sejam
excluídos para continuar as outras operações. Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as
versões do aplicativo Salesforce.
Nota: Para ativar a exclusão assíncrona de compartilhamentos obsoletos, entre em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce.
Esse recurso não é ativado por padrão.
Muitas operações de compartilhamento têm um impacto imediato sobre a visibilidade dos registros no sistema. Por exemplo, excluir
um grupo revoga o acesso concedido a ele por meio de regras de compartilhamento ou compartilhamentos manuais. Membros dos
seguintes grupos perdem acesso a registros imediatamente. Usuários acima desses membros na hierarquia de papéis também perdem
acesso aos registros.
• Grupos públicos
• Filas
• Papéis
• Territórios
Ao excluir um grupo, os compartilhamentos para o grupo também ficam obsoletos. Compartilhamentos obsoletos são excluídos de
modo assíncrono fora do horário de pico para minimizar seu tempo de espera durante essa operação.
Ao desativar um usuário, os compartilhamentos de equipe e manuais associados ao usuário são excluídos de maneira assíncrona. Um
usuário acima na hierarquia de papéis mantém acesso aos registros associados a esses compartilhamentos até que os compartilhamentos
obsoletos sejam excluídos. Se essa visibilidade for uma preocupação, remova qualquer acesso ao registro concedido ao usuário antes
de desativar a conta. Todos os outros tipos de compartilhamento relacionados ao usuário são excluídos imediatamente quando o usuário
é desativado.

Compartilhar contatos comerciais manualmente em organizações que usam contas
pessoais (disponível ao público em geral)
As organizações que usam contas pessoais agora podem modificar o padrão de compartilhamento de toda a organização para contatos.
Isso fornece flexibilidade no compartilhamento de contatos comerciais, incluindo a possibilidade de definir regras de compartilhamento
de contatos e compartilhar contatos comerciais manualmente. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce
Classic.
Nota: Se você ativou contas pessoais antes da versão Winter '18, entre em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce para
ativar o compartilhamento de contato comercial. Esse recurso agora é ativado por padrão a partir da versão Winter '18 quando os
clientes ativam contas pessoais.
O compartilhamento manual de contatos aplica-se somente a contas comerciais, pois contas pessoais não têm contatos. Para compartilhar
informações sobre uma conta pessoal, é preciso compartilhar toda a conta.
Para usar esse recurso, edite suas Configurações de compartilhamento.
1. Em Configuração, insira Configurações de compartilhamento na caixa Busca rápida.
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2. Para Conta e Contrato, selecione Privado.
3. Para Contato, selecione Privado.

AppExchange: Site redefinido, novos tipos de solução
Nós redesenhamos o site do AppExchange completamente, facilitando a busca por soluções da Salesforce pré-construídas e seguras.
Você também pode enfrentar uma maior variedade de desafios empresariais com a ajuda da Bolt Solutions e do Lightning Data.
NESTA SEÇÃO:
Encontre a solução perfeita mais rápido no novo e inteligente AppExchange
Introdução ao novo AppExchange, sua loja para tudo da Salesforce. Uma interface reimaginada inspirada pelo Trailhead e pelo
Lightning Experience torna a navegação mais eficiente. Por trás do novo visual, o AppExchange está mais inteligente, com uma
experiência de pesquisa melhorada e sugestões que são adaptadas à forma como você usa o Salesforce. Também estamos destacando
as pessoas que tornam o AppExchange incrível com uma nova área dedicada aos membros da comunidade do Salesforce como
você.
Bolt Solutions e Lightning Data agora estão disponíveis no AppExchange
Estamos dando as boas-vindas à Bolt Solutions e ao Lightning Data para o AppExchange, dando-lhe novas maneiras de resolver
problemas de negócios com ofertas prontas para venda dos parceiros do Salesforce. A Bolt Solutions ajuda você a começar mais
rapidamente a sua comunidade ou portal com modelos personalizados para seu setor. As soluções do Lightning Data permitem a
comparação e a validação de seus dados CRM com fontes de dados confiáveis de terceiros.

Encontre a solução perfeita mais rápido no novo e inteligente AppExchange
Introdução ao novo AppExchange, sua loja para tudo da Salesforce. Uma interface reimaginada inspirada pelo Trailhead e pelo Lightning
Experience torna a navegação mais eficiente. Por trás do novo visual, o AppExchange está mais inteligente, com uma experiência de
pesquisa melhorada e sugestões que são adaptadas à forma como você usa o Salesforce. Também estamos destacando as pessoas que
tornam o AppExchange incrível com uma nova área dedicada aos membros da comunidade do Salesforce como você.
A interface reimaginada do AppExchange começa com uma nova forma de navegar. Use a categoria de Listas por tipo (1) para navegar
pela solução que você está procurando, como aplicativos ou componentes do Lightning. As Coleções (2) são listas com curadoria de
especialistas do AppExchange e são úteis para reduzir rapidamente as melhores escolhas para o seu produto ou setor da Salesforce.
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A experiência de pesquisa do AppExchange também foi atualizada. Quando você começa a digitar na caixa de pesquisa, nós sugerimos
consultas com base nas palavras-chave que você está digitando, junto com listas que você visualizou recentemente. Depois de iniciar
sua pesquisa, nosso novo mecanismo de pesquisa faz um trabalho melhor ao encontrar listas relevantes.

Também estamos levando inteligência para a experiência autenticada do AppExchange. Depois de iniciar a sessão, você obtém listas
personalizadas (3) do Appy, seu guia especialista do AppExchange. As sugestões do Appy são baseadas em seu papel, o setor em que
você trabalha e outros aspectos relacionados à sua experiência do Salesforce. As sugestões ficam cada vez melhores à medida que você
usa o AppExchange.
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E confira a nova seção Ohana (4) para os membros da comunidade. Ohana é tudo sobre conversas, eventos e outras atividades que
acontecem entre os Trailblazers do AppExchange. A seção Ohana também é o lugar onde você consegue dicas, vídeos e outros conteúdos
de seu time de especialistas do AppExchange.

Bolt Solutions e Lightning Data agora estão disponíveis no AppExchange
Estamos dando as boas-vindas à Bolt Solutions e ao Lightning Data para o AppExchange, dando-lhe novas maneiras de resolver problemas
de negócios com ofertas prontas para venda dos parceiros do Salesforce. A Bolt Solutions ajuda você a começar mais rapidamente a sua
comunidade ou portal com modelos personalizados para seu setor. As soluções do Lightning Data permitem a comparação e a validação
de seus dados CRM com fontes de dados confiáveis de terceiros.
Para visualizar as ofertas da Bolt Solutions e do Lightning Data, acesse Listas pela categoria Tipo (1) no AppExchange.

Configuração geral: Swagger para Serviços externos e mais acionadores
temporizados de fluxo de trabalho horário
Os Serviços externos recebem algumas melhorias, incluindo suporte a Swagger. Você pode solicitar um limite horário maior para os
acionadores temporizados de fluxo de trabalho horário. E agora impedimos a exclusão de ações que são usadas em um layout da página.
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NESTA SEÇÃO:
Suporte para Swagger em Serviços externos (beta)
Caso tenha experimentado os Serviços externos, você sabe que pode usar o hiperesquema Interagente no seu serviço. Agora os
Serviços externos também oferecem suporte a Swagger/Open API 2.0. Além disso, o mapeamento agora ocorre para todas as
definições, inclusive aquelas com mensagens de erro. Anteriormente, uma resposta precisava corresponder à resposta no esquema
fornecido. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Executar mais acionadores de tempo de fluxo de trabalho por hora
Estamos aumentando o nível para organizações criadas na versão Winter '18 ou posterior. Por padrão, novas organizações recebem
até 1.000 acionadores de tempo de fluxo de trabalho por hora. Para aumentar seu limite de acionador de tempo por hora, peça ao
seu representante do Salesforce para alterá-lo.
Aplicação do bloqueio da execução de JavaScript na função HYPERLINK (atualização crítica)
O bloqueio da execução de JavaScript na função HYPERLINK foi uma atualização crítica na versão Summer '17 e será ativado
automaticamente para todas as organizações em 30 de outubro de 2017. Essa alteração foi implementada progressivamente em
diversas versões. Ela corrige uma vulnerabilidade de segurança que surge ao usar JavaScript no argumento URL de uma função
HYPERLINK. O JavaScript pode incluir scripts entre sites e fazer o URL ser executado em nome de usuários.
Visualizar campos somente leitura e de fórmula nas ações rápidas Atualizar um registro
Anteriormente, quando você adicionava campos de fórmulas e campos somente leitura ao layout de uma ação rápida Atualizar um
registro, os campos não eram exibidos na tela de edição quando o usuário iniciava a ação. Agora, eles são! Você pode fornecer aos
usuários mais informações sobre a ação à medida que eles preenchem os campos, incluindo campos somente leitura e de fórmulas
no layout da ação. Os usuários não podem editar os dados, mas podem consultar os campos à medida que preenchem outras
informações no registro. Essa mudança se aplica para Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web
móvel do Salesforce.
Ações incluídas em um layout de página não podem mais ser excluídas
A exclusão de uma ação incluída em um layout de página pode causar falha no editor, em outras ações da página ou em toda a
página. Para evitar erros, você não pode mais excluir ações que sejam usadas em um layout de página. Essa alteração se aplica tanto
ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
O clique rápido em uma ação personalizada não inicia mais múltiplas instâncias
Antes, as ações de componentes do Visualforce e Lightning podiam ser acionadas várias vezes quando clicadas repetidamente. Esse
comportamento foi corrigido. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Atualização crítica "Verificar se os registros enviados em segundo plano são encaminhados para o processo de aprovação correto"
foi adiada
A ativação automática dessa atualização crítica, lançada na versão Summer '16, estava programada para a versão Winter '18, mas foi
adiada para a versão Winter '19.
Configurar usuários em licenças do Force.com para Lightning Sync
O Lightning Sync está disponível para as licenças de usuário Service Cloud e Force.com. Dependendo dos objetos disponíveis na
licença, os representantes podem sincronizar contatos, eventos ou ambos entre aplicativos da Microsoft® ou Google e o Salesforce.
Essa mudança se aplica para Lightning Experience, Salesforce Classic, Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do
Salesforce.
Controle a visibilidade da ação em páginas de registro com uma permissão do sistema
A nova permissão Permitir acesso WebLink via API do conjunto de ferramentas aprimora a segurança no Lightning Experience e na
Web móvel do Salesforce controlando se os usuários visualizam ações personalizadas de um layout da página do objeto quando
visualizam as páginas de registro. Essa mudança aplica-se ao Lightning Experience e ao aplicativo Salesforce.
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Suporte para Swagger em Serviços externos (beta)
Caso tenha experimentado os Serviços externos, você sabe que pode usar o hiperesquema
Interagente no seu serviço. Agora os Serviços externos também oferecem suporte a Swagger/Open
API 2.0. Além disso, o mapeamento agora ocorre para todas as definições, inclusive aquelas com
mensagens de erro. Anteriormente, uma resposta precisava corresponder à resposta no esquema
fornecido. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Executar mais acionadores de tempo de fluxo de trabalho por hora
Estamos aumentando o nível para organizações criadas na versão Winter '18 ou posterior. Por
padrão, novas organizações recebem até 1.000 acionadores de tempo de fluxo de trabalho por
hora. Para aumentar seu limite de acionador de tempo por hora, peça ao seu representante do
Salesforce para alterá-lo.

EDIÇÕES
Disponível em: Professional,
Enterprise, Unlimited e
Developer Editions

Aplicação do bloqueio da execução de JavaScript na função HYPERLINK (atualização
crítica)
O bloqueio da execução de JavaScript na função HYPERLINK foi uma atualização crítica na versão
Summer '17 e será ativado automaticamente para todas as organizações em 30 de outubro de
2017. Essa alteração foi implementada progressivamente em diversas versões. Ela corrige uma
vulnerabilidade de segurança que surge ao usar JavaScript no argumento URL de uma função
HYPERLINK. O JavaScript pode incluir scripts entre sites e fazer o URL ser executado em nome de
usuários.
Depois que a atualização crítica for aplicada, você não poderá adicionar nem executar JavaScript
no URL de uma função HYPERLINK. Porém, você poderá editar a função para remover o JavaScript
do URL e substituí-lo por um URL que não contenha JavaScript.

EDIÇÕES
Disponível em: Personal,
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer,
Contact Manager e
Database.com Editions

Antes que essa atualização crítica seja aplicada, revise o uso de JavaScript em funções HYPERLINK na sua organização do Salesforce e
migre para uma solução alternativa. Aqui estão algumas soluções provisórias possíveis.
• Link ou botão personalizado para executar OnClick em JavaScript. Consulte Links ou botões personalizados. Compatível somente
com o Salesforce Classic.
• Botão de Ação rápida do Lightning Experience. Crie JavaScript em um componente do Lightning Experience executado através de
um botão de Ação rápida. Compatível somente com o Lightning Experience.
• Página do Visualforce personalizada com um controlador do Apex para redirecionar para o URL correto. Use esta abordagem se
puder executar lógica condicional do lado do cliente para redirecionar o usuário para onde desejar. Crie uma página do Visualforce
vazia e um controlador do Apex. Transfira os valores exigidos no link para o controlador. Em seguida, execute a lógica no método
do controlador para determinar o URL e executar o redirecionamento.
Recomendamos testar esta atualização em uma organização Developer Edition ou de sandbox. Verifique o comportamento da função
HYPERLINK em campos de fórmula. Esta atualização crítica será ativada para todas as organizações na data de ativação automática.
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Para obter informações sobre como localizar campos de fórmula afetados pela atualização crítica, consulte Como usar Apex code no
Workbench para localizar JavaScript.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Dicas sobre como usar campos de fórmula de texto(pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)
Ajuda do Salesforce: Operadores de fórmula e funções A-H(pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Visualizar campos somente leitura e de fórmula nas ações rápidas Atualizar um
registro
Anteriormente, quando você adicionava campos de fórmulas e campos somente leitura ao layout
de uma ação rápida Atualizar um registro, os campos não eram exibidos na tela de edição quando
o usuário iniciava a ação. Agora, eles são! Você pode fornecer aos usuários mais informações sobre
a ação à medida que eles preenchem os campos, incluindo campos somente leitura e de fórmulas
no layout da ação. Os usuários não podem editar os dados, mas podem consultar os campos à
medida que preenchem outras informações no registro. Essa mudança se aplica para Lightning
Experience, Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do Salesforce.

EDIÇÕES
As ações rápidas estão
disponíveis em: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Contact Manager,
Database.com e Developer
Editions

Ações incluídas em um layout de página não podem mais ser excluídas
A exclusão de uma ação incluída em um layout de página pode causar falha no editor, em outras
ações da página ou em toda a página. Para evitar erros, você não pode mais excluir ações que sejam
usadas em um layout de página. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao
Salesforce Classic.

EDIÇÕES
As ações rápidas estão
disponíveis nas: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Contact Manager,
Database.com e Developer
Editions
Ações de tela
personalizadas disponíveis
nas: Professional (com
Force.com Canvas ativado),
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer
Editions
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O clique rápido em uma ação personalizada não inicia mais múltiplas instâncias
Antes, as ações de componentes do Visualforce e Lightning podiam ser acionadas várias vezes
quando clicadas repetidamente. Esse comportamento foi corrigido. Essa alteração se aplica somente
ao Lightning Experience.

EDIÇÕES
As ações rápidas estão
disponíveis nas: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Contact Manager,
Database.com e Developer
Editions

Atualização crítica "Verificar se os registros enviados em segundo plano são
encaminhados para o processo de aprovação correto" foi adiada
A ativação automática dessa atualização crítica, lançada na versão Summer '16, estava programada
para a versão Winter '18, mas foi adiada para a versão Winter '19.

EDIÇÕES

CONSULTE TAMBÉM:

Disponível em: Enterprise,
Unlimited e Developer
Editions

Notas da versão Summer '16: Verificar se os registros enviados em segundo plano são
encaminhados para o processo de aprovação correto (atualização crítica)
Atualizações críticas

Configurar usuários em licenças do Force.com para Lightning Sync
O Lightning Sync está disponível para as licenças de usuário Service Cloud e Force.com. Dependendo dos objetos disponíveis na licença,
os representantes podem sincronizar contatos, eventos ou ambos entre aplicativos da Microsoft® ou Google e o Salesforce. Essa mudança
se aplica para Lightning Experience, Salesforce Classic, Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do Salesforce.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Lightning Sync (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
Ajuda do Salesforce: Suporte de licença de usuário do Lightning Sync (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Controle a visibilidade da ação em páginas de registro com uma permissão do
sistema
A nova permissão Permitir acesso WebLink via API do conjunto de ferramentas aprimora a segurança
no Lightning Experience e na Web móvel do Salesforce controlando se os usuários visualizam ações
personalizadas de um layout da página do objeto quando visualizam as páginas de registro. Essa
mudança aplica-se ao Lightning Experience e ao aplicativo Salesforce.
A permissão Permitir acesso WebLink via API do conjunto de ferramentas é ativada por padrão para
todos os perfis, exceto para Usuário do Chatter Free, Usuário externo do Chatter, Usuário de
integração da nuvem e perfis personalizados clonados deles.
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Se as duas condições a seguir forem verdadeiras para um perfil, os usuários do perfil verão um conjunto de ações padrão definidas pelo
sistema em páginas de registro de objetos no Lightning Experience e na Web móvel do Salesforce. Eles não veem ações personalizadas
a partir do layout da página do objeto quando:
• A permissão Permitir acesso WebLink via API do conjunto de ferramentas está desativada
• As permissões de administrador Visualizar todos os dados, Modificar todos os dados e Exibir configuração estão desativadas
Se um perfil tiver as permissões de administrador ativadas, os usuários visualizarão as ações personalizadas a partir do layout da página
do objeto, mesmo quando a permissão Permitir acesso WebLink via API do conjunto de ferramentas estiver desativada.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Como as ações predefinidas são ordenadas na barra de ação do aplicativo Salesforce e nas ações do item da
lista(podem estar desatualizadas ou indisponíveis durante a visualização da versão)

Segurança e identidade: Logout único, páginas de login com marca
e criptografia do Chatter
Com o logout único, os usuários podem efetuar logout de vários aplicativos de uma vez quando o Salesforce é o provedor de identidade
ou de serviços. Você pode aplicar sua marca à página de login no tempo de execução com base na pessoa e local de login, bem como
adotar o visual do Lightning nos fluxos de login. E pode criptografar ainda mais dados, incluindo feeds do Chatter.
NESTA SEÇÃO:
Autenticação e identidade: Identidade visual dinâmica, logout único, credenciais nomeadas e fluxos de login
Com a identidade visual dinâmica para comunidades, você pode personalizar páginas de login para usuários específicos. Agilize os
logouts em vários aplicativos com o novo logout único de GA. Defina opções de chamada do Apex para credenciais nomeadas por
meio da API, e exiba fluxos de login no Lightning Experience ou no Salesforce Classic, independentemente de onde foram criados
ou chamados. Além disso, descontinuamos nosso certificado de proxy para login único SAML.
Salesforce Shield: Mais criptografia, mais eventos para monitorar
Criptografe mais campos e controle sua estratégia de criptografia mais de perto. Tenha visibilidade sobre mais atividades de usuário,
como pesquisas e visualizações de artigos do Knowledge.
Outras alterações de segurança: Cabeçalhos de segurança resistentes a hackers e linhas de base padrão na Verificação de integridade
Agora você pode escolher uma linha de base padrão e editar alguns campos na Verificação de integridade de segurança, e fizemos
uma pequena alteração no processo de importação de linha de base. Adicionamos configurações que afetam a segurança, como
proteção contra script entre sites para os cabeçalhos de sites do Visualforce e páginas de comunidade.

Autenticação e identidade: Identidade visual dinâmica, logout único,
credenciais nomeadas e fluxos de login
Com a identidade visual dinâmica para comunidades, você pode personalizar páginas de login para usuários específicos. Agilize os
logouts em vários aplicativos com o novo logout único de GA. Defina opções de chamada do Apex para credenciais nomeadas por meio
da API, e exiba fluxos de login no Lightning Experience ou no Salesforce Classic, independentemente de onde foram criados ou chamados.
Além disso, descontinuamos nosso certificado de proxy para login único SAML.
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NESTA SEÇÃO:
Alterar a experiência de login dos usuários com a identidade visual dinâmica
Parceiros e clientes de identidade externos, agora vocês têm maior controle sobre a experiência de login da comunidade – a
experiência em que os usuários embarcam quando efetuam login em seu site. Deseja que o seu logotipo na página de login mude
dependendo de o usuário ser funcionário ou cliente? Ou que tal exibir uma página de autorregistro específica com base no código
de país do usuário? A identidade visual muda dinamicamente, de acordo com a pessoa que efetua login e o local. Essa alteração se
aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Permitir que usuários efetuem logout de todos os aplicativos ao mesmo tempo com logout único (disponível ao público em geral)
Com logout único (SLO), os usuários efetuam logout em todos os aplicativos conectados (provedores de serviço ou partes que
dependem deles) ao efetuar logout no provedor de identidade. Da mesma forma, quando os usuários efetuam logout em um
aplicativo conectado, efetuam logout no provedor de identidade e em todos os aplicativos conectados registrados. Para usar este
recurso, o provedor de identidade e todos os aplicativos conectados devem estar configurados para login único e registrados para
SLO. SLO pode melhorar a segurança e a usabilidade. Anteriormente, os usuários precisavam se lembrar de efetuar logout em cada
aplicativo separadamente.
Dar uma cara nova aos fluxos de login
Agora que você já trabalha no Lightning Experience há algum tempo, os fluxos de login que criou no Salesforce Classic parecem
coisa do século passado. Não seria bom se os fluxos de login tivessem a mesma aparência limpa do Lightning Experience? Bom, eles
podem. Agora você pode controlar se é exibido aos usuários um fluxo de login semelhante à UI do Lightning Experience ou do
Salesforce Classic. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
O Certificado de assinatura SAML foi descontinuado
Conforme comunicado anteriormente em Certificado padrão será descontinuado em 7 de agosto de 2017, o certificado padrão
proxy.salesforce.com foi descontinuado devido à sua expiração e por conta de práticas recomendadas de segurança. Se sua organização
do Salesforce usa esse certificado (o "Certificado padrão") para uma configuração de login único (SSO) SAML, aja agora para evitar
uma possível interrupção do serviço.
Credenciais nomeadas: Mais opções de implementação, aplicação de esquema de URL
Implante opções de chamada por meio de conjuntos de alterações, pacotes ou API de metadados. Para usar credenciais nomeadas
que estão configuradas para autenticar sistemas externos, agora é necessário que os URLs comecem com https://.
Atualize seu fornecedor de autenticação do Facebook para obter informações de email do usuário
Devido a mudanças recentes na API do Facebook, nós atualizamos o fornecedor de autenticação padrão do Salesforce para login
social do Facebook a fim de incluir o endereço de email do usuário. Anteriormente, o fornecedor de autenticação retornava apenas
o ID do usuário e o nome completo. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Obtenha o valor atualizado de Email_Verified no ponto de extremidade UserInfo e identifique a resposta do URL
O atributo email_verified no ponto de extremidade UserInfo e na identidade de URL agora reflete se os usuários verificam
com sucesso seus endereços de email depois de clicar em uma mensagem de confirmação de email. Anteriormente, ele refletia
apenas se a organização tinha a verificação de email ativada.

Alterar a experiência de login dos usuários com a identidade visual dinâmica
Parceiros e clientes de identidade externos, agora vocês têm maior controle sobre a experiência de
login da comunidade – a experiência em que os usuários embarcam quando efetuam login em
seu site. Deseja que o seu logotipo na página de login mude dependendo de o usuário ser
funcionário ou cliente? Ou que tal exibir uma página de autorregistro específica com base no código
de país do usuário? A identidade visual muda dinamicamente, de acordo com a pessoa que efetua
login e o local. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
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Nota: Este recurso continua o trabalho iniciado no Salesforce Summer '17 para oferecer suporte a identidade visual dinâmica em
páginas de login. Na versão Summer '17, você podia criar URLs com parâmetros dinâmicos por meio de programação. Agora você
também pode definir parâmetros dinâmicos por meio da UI, na página de configuração Administração de espaços de trabalho da
comunidade | Login e registro.
Geralmente usamos "experiência de login" em vez de "página de login" para nos referir ao intercâmbio completo de login. A experiência
de login se refere à página de login inicial mais eventuais páginas secundárias que você tenha adicionado para personalizar o login. Por
exemplo, você pode adicionar autenticação 2FA, termos e condições ou um fluxo de login.
O que é a identidade visual dinâmica? Já era possível modificar as opções de identidade visual da página de login: logotipo, cor de plano
de fundo e URL do quadro direito. Agora você pode personalizar a identidade visual dinamicamente, dependendo de certas condições
como o usuário que efetuou login ou o local onde ele está.
Por exemplo, o administrador da empresa Universal Distributing deseja personalizar a página de login diferentemente para funcionários
internos e para clientes ou parceiros externos. A página de login para cada tipo de usuário tem diferentes logotipo e URL do quadro
direito. Os dois grupos são atendidos na mesma página de login do Visualforce.

Se você usa a página de login padrão, pode fornecer diferentes logotipos de URLs do quadro direito dinamicamente. Se você tem uma
página de login personalizada, pode usar o Visualforce e controladores do Apex para implementar qualquer experiência dinâmica de
login, incluindo a definição de logotipos, URLs do quadro direito e cores de plano de fundo.
Quando usuários efetuam login, o URL contém o parâmetro do ID de experiência {expid}. O valor do ID de experiência, armazenado
em um cookie de navegador, determina a experiência do usuário. Por exemplo, este logotipo contém o parâmetro {expid}:
https://universaldistributing.com/{expid}_logo.png.
Se o valor do ID de experiência for interno, {expid} se tornará internal_logo.png no tempo de execução.
https://universaldistributing.com/internal_logo.png
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Se o valor do ID de experiência for externo, {expid} se tornará external_logo.png no tempo de execução.

Para a página de login padrão, você especifica o parâmetro do ID de experiência dos URLs nos Espaços de trabalho da comunidade ou
na página Administração de gerenciamento da comunidade | Login e registro.

Para a página de login personalizado dinâmica, você usa o Visualforce e os métodos getExperienceId e setExperienceId,
da classe System.Site do Apex.
Você também pode estender os seguintes pontos finais com o valor expid.
• community-url/services/oauth2/authorize/expid_value
• community-url/idp/endpoint/HttpPost/expid_value
• community-url/idp/endpoint/HttpRedirect/expid_value
• community-url_login_page?expid={value}
• community-url/CommunitiesSelfReg?expid={value}
• secur/forgotpassword.jsp?expid={value}
O recurso de identidade visual dinâmica vale para todas as páginas de login. Uma página de login padrão permite o uso de logotipos
dinâmicos e de URLs do lado direito. Uma página de login do Lightning permite o uso de logotipos dinâmicos. Com uma página de
login personalizado, você pode implementar qualquer experiência dinâmica que escolher.
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Permitir que usuários efetuem logout de todos os aplicativos ao mesmo tempo com
logout único (disponível ao público em geral)
Com logout único (SLO), os usuários efetuam logout em todos os aplicativos conectados (provedores de serviço ou partes que dependem
deles) ao efetuar logout no provedor de identidade. Da mesma forma, quando os usuários efetuam logout em um aplicativo conectado,
efetuam logout no provedor de identidade e em todos os aplicativos conectados registrados. Para usar este recurso, o provedor de
identidade e todos os aplicativos conectados devem estar configurados para login único e registrados para SLO. SLO pode melhorar a
segurança e a usabilidade. Anteriormente, os usuários precisavam se lembrar de efetuar logout em cada aplicativo separadamente.
Disponível no Salesforce Classic e no Lightning Experience
É possível criar logout único em: Edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer

O Salesforce é compatível com SLO de canal frontal, o que significa que o logout dos usuários nos aplicativos registrados será efetuado
somente se eles efetuarem logout em um deles usando um navegador. A expiração de uma sessão não causa seu logout nos demais
aplicativos registrados para SLO.
Anteriormente, o Salesforce era compatível com SLO de SAML de canal frontal somente se o Salesforce fosse o provedor de identidade.
Agora somos compatíveis com OpenID Connect e SLO de SAML, independentemente do provedor de identidade, provedor de serviços
ou parte que utiliza o serviço, incluindo as seguintes situações.
• SLO de SAML em que o Salesforce é o provedor de identidade e aplicativos conectados registrados são provedores de serviços
• SLO de SAML em que o Salesforce é o provedor de serviços conectado a um provedor de identidade SAML externo
• SLO de OpenID Connect em que o Salesforce é o provedor de identidade e aplicativos conectados registrados são provedores de
serviços
• SLO de OpenID Connect em que o Salesforce é a parte utilitária conectada a um provedor externo de OpenID Connect

Se selecionar Ativar LogoutEventStream em Configurações de sessão, você poderá configurar um acionador do Apex que dispara
quando o Salesforce publica eventos de logout.
Exemplo: Você efetuou login no Salesforce, no Gmail e no Facebook, e SLO está configurado em todos eles. Seu chefe chama
você para uma reunião imediata, e você efetua logout no Salesforce, mas se esquece de efetuar logout nos aplicativos conectados.
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Para piorar as coisas, você corre até a sala de conferências e se esquece de travar a tela. Pânico? Não agora. Como sua organização
configurou SLO, você efetuou logout automaticamente em todos os três aplicativos ao efetuar logout em um deles.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Logout único

Dar uma cara nova aos fluxos de login
Agora que você já trabalha no Lightning Experience há algum tempo, os fluxos de login que criou
no Salesforce Classic parecem coisa do século passado. Não seria bom se os fluxos de login tivessem
a mesma aparência limpa do Lightning Experience? Bom, eles podem. Agora você pode controlar
se é exibido aos usuários um fluxo de login semelhante à UI do Lightning Experience ou do Salesforce
Classic. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Use um fluxo de login para introduzir processos de negócios durante o login. Por exemplo, use um
fluxo de login para solicitar um segundo fator de autenticação, aceitar termos de serviços ou coletar
informações dos usuários. Depois de concluírem o fluxo de login, os usuários efetuam login no Salesforce.
Nota: Um fluxo de login é independente da UI usada pelos usuários: Lightning Experience ou Salesforce Classic. Você pode definir
um fluxo de login semelhante ao Lightning Experience, mesmo que os usuários efetuem login no Salesforce Classic. Da mesma
forma, pode definir um fluxo de login do Salesforce Classic, mesmo que os usuários efetuem login no Lightning Experience.
Para controlar a UI usada pelo fluxo de login:
1. Insira Fluxos de login na caixa Busca rápida e selecione Fluxos de login.
2. Clique em Editar ao lado do fluxo de login que você deseja alterar.
3. Para exibir o fluxo de login na UI do Lightning Experience, selecione Renderizar no tempo de execução do Lightning. Se você
não selecionar essa opção, o fluxo de login será exibido na UI do Salesforce Classic.

O Certificado de assinatura SAML foi descontinuado
Conforme comunicado anteriormente em Certificado padrão será descontinuado em 7 de agosto
de 2017, o certificado padrão proxy.salesforce.com foi descontinuado devido à sua expiração e por
conta de práticas recomendadas de segurança. Se sua organização do Salesforce usa esse certificado
(o "Certificado padrão") para uma configuração de login único (SSO) SAML, aja agora para evitar
uma possível interrupção do serviço.

EDIÇÕES
Disponível em: Todas as
edições

O que mudou?
A partir da versão Winter '18, o Salesforce está abandonando o certificado de proxy padrão, mesmo se você ainda o estiver usando. Antes
do lançamento da versão Winter '18, migre manualmente para um certificado autoassinado e atualize os provedores de identidade para
evitar a interrupção no serviço. Recomendamos o abandono do certificado padrão mesmo que seu provedor de identidade não valide
assinaturas em solicitações SAML.
Como saber se serei afetado?
Se sua organização usa login de SAML iniciado pelo provedor de serviço (SP) para o Salesforce e seu provedor de identidade (IdP) valida
assinaturas em solicitações de SAML, essa alteração afeta você. Caso você não faça isso até a versão Winter '18, seus usuários não poderão
efetuar login único no Salesforce.
Além disso, essa alteração pode afetar você agora e no futuro, mesmo que você use apenas:
• SAML para login único.
• Login único SAML iniciado pelo SP, e não use seu IdP para validar solicitações de assinatura SAML.
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O que fazer?
Se sua organização usa login de SAML iniciado pelo SP no Salesforce, e seu IdP valida assinaturas em solicitações SAML, entre em ação
agora mesmo para evitar a interrupção do seu serviço Salesforce. Mude para um certificado de cliente autogerenciado até a versão
Winter '18.
Se sua organização usa login de SAML iniciado pelo SP no Salesforce, sem validação de IdP de assinaturas em solicitações de SAML, a
Salesforce recomenda a mudança para um certificado de cliente autogerenciado, para evitar futuros problemas.
Se sua organização usar múltiplas configurações de SAML, altere a solicitação de certificado de assinatura do certificado padrão para
um certificado autogerenciado. Faça upload do novo certificado para seu IdP, a fim de usá-lo na validação de solicitações de SAML.
Caso sua organização não use múltiplas configurações de SAML, migre para múltiplas configurações de SAML clicando em Ativar várias
configurações em Configurações de login único. Antes de fazer isso, certifique-se de ler e entender as informações na página sobre
migração. Após a migração, atualize seu IdP para alterar o URL do Serviço do consumidor de asserção e faça upload do novo certificado
para usá-lo na validação de solicitações SAML.
Onde posso obter mais informações?
Para obter mais informações sobre como configurar SAML para login único e como substituir o certificado padrão, consulte o tópico de
ajuda referenciado no link. Participe do grupo Oficial: Infraestrutura do Salesforce na comunidade Trailblazer para seguir as mais recentes
atualizações e discussões sobre esse impacto.
Se você tiver mais dúvidas, entre em contato com o Suporte ao cliente Salesforce.

Credenciais nomeadas: Mais opções de implementação, aplicação de esquema de
URL
Implante opções de chamada por meio de conjuntos de alterações, pacotes ou API de metadados.
Para usar credenciais nomeadas que estão configuradas para autenticar sistemas externos, agora
é necessário que os URLs comecem com https://.

EDIÇÕES
Disponível em: Todas as
edições

NESTA SEÇÃO:
Implantar opções de chamada de credencial nomeada por meio de conjuntos de alterações,
pacotes ou API de metadados
Ao definir uma credencial nomeada, você pode especificar se cabeçalhos e corpos de chamados do Apex que a usam devem ser
personalizados. Anteriormente, essas opções de chamada eram definidas somente por meio da interface do usuário. Agora elas
podem ser implementadas por meio de conjuntos de alterações, de pacotes ou da API de metadados, de modo que você não precisa
configurar manualmente as opções de chamada após a implantação. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto
ao Salesforce Classic.
Evitar esquemas incorretos em URLs de credenciais nomeadas
Ao configurar uma credencial nomeada para autenticar em um sistema externo, você deve inserir um URL que comece com
https://. Todas as suas credenciais nomeadas devem cumprir essa exigência antes da introdução da versão Winter '18 na
organização. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
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Implantar opções de chamada de credencial nomeada por meio de conjuntos de alterações,
pacotes ou API de metadados
Ao definir uma credencial nomeada, você pode especificar se cabeçalhos e corpos de chamados do Apex que a usam devem ser
personalizados. Anteriormente, essas opções de chamada eram definidas somente por meio da interface do usuário. Agora elas podem
ser implementadas por meio de conjuntos de alterações, de pacotes ou da API de metadados, de modo que você não precisa configurar
manualmente as opções de chamada após a implantação. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce
Classic.
Agora esses campos de credenciais nomeadas podem ser implantados por meio de conjuntos de alterações, de pacotes ou da API de
metadados.
• Gerar cabeçalho de autorização
• Permitir campos de mesclagem no cabeçalho HTTP
• Permitir campos de mesclagem no corpo HTTP
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Definição de uma credencial nomeada

Evitar esquemas incorretos em URLs de credenciais nomeadas
Ao configurar uma credencial nomeada para autenticar em um sistema externo, você deve inserir um URL que comece com https://.
Todas as suas credenciais nomeadas devem cumprir essa exigência antes da introdução da versão Winter '18 na organização. Essa
alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Se o tipo de identidade de uma credencial nomeada estiver definido como Anônimo, o URL poderá começar com http://. Caso
contrário, o URL deverá começar com https://.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Definição de uma credencial nomeada

Atualize seu fornecedor de autenticação do Facebook para obter informações de
email do usuário
Devido a mudanças recentes na API do Facebook, nós atualizamos o fornecedor de autenticação
padrão do Salesforce para login social do Facebook a fim de incluir o endereço de email do usuário.
Anteriormente, o fornecedor de autenticação retornava apenas o ID do usuário e o nome completo.
Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
O provedor de autenticação dá aos seus usuários a opção de fazer login na sua organização utilizando
outras credenciais de login, como a conta do Facebook. Se você criou seu fornecedor de autenticação
próprio para habilitar o login social pelo Facebook, certifique-se de usar o seguinte URL da API do
Facebook para seu ponto de extremidade personalizado userinfo:

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

https://graph.facebook.com/me?fields=id,name,email

CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Ponto de extremidade UserInfo
Ajuda do Salesforce: Usar valores gerenciados pelo Salesforce no Auth. Página de configuração de provedor
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Obtenha o valor atualizado de Email_Verified no ponto de extremidade UserInfo e
identifique a resposta do URL
O atributo email_verified no ponto de extremidade UserInfo e na identidade de URL agora
reflete se os usuários verificam com sucesso seus endereços de email depois de clicar em uma
mensagem de confirmação de email. Anteriormente, ele refletia apenas se a organização tinha a
verificação de email ativada.

EDIÇÕES
Disponível em: Todas as
edições

O valor do atributo email_verified é definido como true quando os usuários da
organização e da comunidade clicam em um link no email que receberam depois de:
• Mudarem o endereço de email
• Mudarem sua senha ou o administrador da Salesforce redefini-la
• Eles verificam suas identidades, como na autenticação de dois fatores
• Um administrador do Salesforce cria-os como um novo usuário
Por exemplo, um administrador do Salesforce cria o usuário Roberta Smith. Roberta recebe uma mensagem de email de "Bem-vinda ao
Salesforce" com um link para verificar sua conta. Depois de clicar no link, o valor email_verified é definido como true.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Ponto de extremidade UserInfo
Ajuda do Salesforce: URLs de identidade

Salesforce Shield: Mais criptografia, mais eventos para monitorar
Criptografe mais campos e controle sua estratégia de criptografia mais de perto. Tenha visibilidade sobre mais atividades de usuário,
como pesquisas e visualizações de artigos do Knowledge.
NESTA SEÇÃO:
Criptografia de plataforma: Filtre dados criptografados (piloto), monitore eventos importantes, use tabelas mínimas
Clientes de Criptografia de plataforma Shield têm mais maneiras de acessar e interagir com dados criptografados. Oferecemos
compatibilidade com tabelas mínimas, Chatter, fluxos e processos e diversos novos campos padrão. Os novos recursos são a
autenticação de dois fatores para tarefas de gerenciamento de chaves, rastreamento de uso de chaves com o serviço Monitoramento
de eventos e um painel de estatística para dados criptografados. Você pode até mesmo optar pelo novo esquema de criptografia
compatível com filtros.
Monitoramento de eventos: Novos tipos de evento para pesquisa, artigos do Knowledge e criptografia de plataforma
Use os novos tipos de evento para acompanhar o que os usuários procuraram na organização do Salesforce, quais artigos do
Knowledge os usuários mais viram, e detalhes sobre chaves e segredos do locatário usados para acessar dados.

Criptografia de plataforma: Filtre dados criptografados (piloto), monitore eventos
importantes, use tabelas mínimas
Clientes de Criptografia de plataforma Shield têm mais maneiras de acessar e interagir com dados criptografados. Oferecemos
compatibilidade com tabelas mínimas, Chatter, fluxos e processos e diversos novos campos padrão. Os novos recursos são a autenticação
de dois fatores para tarefas de gerenciamento de chaves, rastreamento de uso de chaves com o serviço Monitoramento de eventos e
um painel de estatística para dados criptografados. Você pode até mesmo optar pelo novo esquema de criptografia compatível com
filtros.
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NESTA SEÇÃO:
Filtrar dados criptografados com criptografia determinística (piloto)
A Criptografia de plataforma Shield sempre usou criptografia forte simétrica para dar uma camada adicional de proteção aos dados.
Nosso novo esquema de criptografia determinística combina a força do serviço Criptografia de plataforma Shield com a flexibilidade
de que você precisa para filtrar seus dados. O esquema permite filtrar dados criptografados em relatórios, exibições de lista e cláusulas
WHERE em consultas SOQL. Também é compatível com campos Unique e External ID e com índices personalizados. Esse
recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Estender a criptografia de plataforma e o gerenciamento de chaves à nuvem pública (disponível ao público em geral)
A Criptografia de plataforma Shield se estende a dados armazenados em data centers da AWS australianos. Substituímos nosso
módulo de segurança de hardware (HSM) pelo maquinário de gerenciamento de chaves CloudHSM da AWS, para ajudar você a
cumprir as exigências de conformidade.
Criptografar seus dados no Chatter (disponível ao público em geral)
A Criptografia de plataforma Shield continua a oferecer aquela segurança adicional aos dados publicados no feed do Chatter. Para
ativar a criptografia para o Chatter, entre em contato com o suporte. Nós o ajudaremos a configurá-lo. Esse recurso está disponível
no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Acessar dados criptografados com fluxos e o Process Builder (disponível ao público em geral)
O suporte a fluxos e processos agora está disponível para todos os clientes da Criptografia de plataforma Shield. Acesse dados
criptografados a partir da maioria dos elementos em fluxos e processos, exceto durante a filtragem ou classificação de registros. Esse
recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Exigir sessão de alta garantia para tarefas de gerenciamento de chaves (beta)
A Criptografia de plataforma Shield oferece serviços de criptografia confiáveis para seus dados. Agora você pode aplicar autenticação
de dois fatores a tarefas de gerenciamento de chaves como geração, rodízio ou carregamento de chaves e certificados. Quando
administradores tentam realizar uma dessas tarefas, precisam usar uma segunda forma de autenticação, como o aplicativo Salesforce
Authenticator ou uma chave de segurança U2F. Fique tranquilo sabendo que o administrador de segurança que está gerenciando
suas chaves é de fato a pessoa contratada (e de confiança) para realizar o trabalho. Esse recurso está disponível no Lightning
Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Criptografar mais campos de PII em contas, contas pessoais, contatos e leads (disponível ao público em geral)
Agora você pode proteger mais informações pessoais (PII) em campos padrão de contas, contatos e leads. Esse recurso está disponível
no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Criptografar o campo Nome da oportunidade (piloto)
Você pode criptografar o campo Nome da oportunidade apenas em ambientes de sandbox e de Developer Edition. Para participar
do programa piloto, entre em contato com seu executivo de conta na Salesforce ou gerente de sucesso. Esse recurso está disponível
no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Compatibilidade de criptografia com tabelas mínimas (beta)
Se sua organização usa "tabelas mínimas" para otimizar o desempenho de recursos como Relatórios, Exibições de lista e consultas
SOQL, as tabelas agora podem incluir campos criptografados. Entre em contato com a Salesforce para ativar esse recurso.
Último lembrete: Ativação automática da atualização crítica Desativar o mascaramento de dados criptografados
Em 29 de novembro de 2017, a atualização crítica Desativar o mascaramento de dados criptografados será aplicada a todas as
organizações que usam o Shield Platform Encryption. Essa atualização crítica dá acesso a recursos novos e atualizados da Criptografia
de plataforma Shield. Também proporciona aos usuários uma experiência mais consistente ao acessar dados criptografados e reduz
a confusão entre dados que são mascarados e dados que são criptografados. Se você ainda não ativou a atualização crítica,
recomendamos que o faça agora.
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Acompanhar o uso do gerenciamento de chaves de criptografia em registros de monitoramento de evento
Sabemos que você está desempenhando corretamente suas principais obrigações de gerenciamento, mas às vezes é necessário
fornecer evidências. Agora você pode usar o tipo de dados de evento PlatformEncryption para cumprir obrigações de auditoria,
conformidade e segurança referentes ao uso de chaves. Acesse informações granulares sobre o uso de chaves com o serviço
Monitoramento de eventos. Trata-se de um complemento às informações sobre os principais eventos de ciclo de vida de chaves,
que sempre estiveram disponíveis por meio da Trilha de auditoria de configuração.

Filtrar dados criptografados com criptografia determinística (piloto)
A Criptografia de plataforma Shield sempre usou criptografia forte simétrica para dar uma camada adicional de proteção aos dados.
Nosso novo esquema de criptografia determinística combina a força do serviço Criptografia de plataforma Shield com a flexibilidade de
que você precisa para filtrar seus dados. O esquema permite filtrar dados criptografados em relatórios, exibições de lista e cláusulas
WHERE em consultas SOQL. Também é compatível com campos Unique e External ID e com índices personalizados. Esse
recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Nota: Fornecemos esse recurso para selecionar clientes por meio de um programa piloto que requer a concordância com termos
e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Como programas piloto
estão sujeitos a alterações, não podemos garantir a aceitação. Os recursos piloto não estão geralmente disponíveis, conforme
indicado neste documento ou em comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade
geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra
com base apenas nos recursos geralmente disponíveis.
Para participar do programa piloto, entre em contato com seu executivo de conta na Salesforce ou gerente de sucesso.
Quando você criptografa um campo padrão ou personalizado, nós protegemos os dados usando um esquema de criptografia probabilística.
A criptografia probabilística transforma os dados em uma string única de texto cifrado a cada vez que são criptografados. Como os
mesmos dados ficam diferentes no banco de dados cada vez que são criptografados, a filtragem de tais dados é um desafio matemático
único.
A criptografia determinística supera esse desafio com o uso de um vetor de inicialização (IV) estático. O IV estático permite identificar que
dados criptografados (e ilegíveis) pertencem a um determinado valor de campo. O IV é exclusivo para um determinado campo em uma
determinada organização e somente pode ser descriptografado com as chaves de criptografia específicas da organização.
Para aplicar a criptografia determinística a um campo, basta ativar a criptografia. Ative a criptografia no campo e selecione Determinística
na lista.

Para aplicar o esquema de criptografia a dados que já estão criptografados, solicite a ajuda do suporte.
Nota: Para usar esse recurso, é necessário ativar a atualização crítica "Desativar o mascaramento de dados criptografados".
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Estender a criptografia de plataforma e o gerenciamento de chaves à nuvem pública (disponível
ao público em geral)
A Criptografia de plataforma Shield se estende a dados armazenados em data centers da AWS australianos. Substituímos nosso módulo
de segurança de hardware (HSM) pelo maquinário de gerenciamento de chaves CloudHSM da AWS, para ajudar você a cumprir as
exigências de conformidade.
CONSULTE TAMBÉM:
https://www.salesforce.com/blog/2016/05/salesforce-aws-public-cloud-infrastructure.html

Criptografar seus dados no Chatter (disponível ao público em geral)
A Criptografia de plataforma Shield continua a oferecer aquela segurança adicional aos dados publicados no feed do Chatter. Para ativar
a criptografia para o Chatter, entre em contato com o suporte. Nós o ajudaremos a configurá-lo. Esse recurso está disponível no Lightning
Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Você pode enviar feedback e sugestões sobre criptografia para o Chatter no grupo de Produto do Chatter na comunidade Trailblazer.
Nota: Para usar esse recurso, é necessário ativar a atualização crítica "Desativar o mascaramento de dados criptografados".

CONSULTE TAMBÉM:
Aumentar a segurança com criptografia para Chatter (disponível ao público em geral)

Acessar dados criptografados com fluxos e o Process Builder (disponível ao público em geral)
O suporte a fluxos e processos agora está disponível para todos os clientes da Criptografia de plataforma Shield. Acesse dados criptografados
a partir da maioria dos elementos em fluxos e processos, exceto durante a filtragem ou classificação de registros. Esse recurso está
disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Você pode atualizar o valor para um campo criptografado ou consultar um campo criptografado em lógica, mas não pode pesquisar
registros com base em um valor específico em um campo criptografado.
Nota: Para usar esse recurso, é necessário ativar a atualização crítica "Desativar o mascaramento de dados criptografados".

CONSULTE TAMBÉM:
Acessar dados criptografados em fluxos (disponível ao público em geral)
Acessar dados criptografados no Process Builder (disponível ao público em geral)

Exigir sessão de alta garantia para tarefas de gerenciamento de chaves (beta)
A Criptografia de plataforma Shield oferece serviços de criptografia confiáveis para seus dados. Agora você pode aplicar autenticação
de dois fatores a tarefas de gerenciamento de chaves como geração, rodízio ou carregamento de chaves e certificados. Quando
administradores tentam realizar uma dessas tarefas, precisam usar uma segunda forma de autenticação, como o aplicativo Salesforce
Authenticator ou uma chave de segurança U2F. Fique tranquilo sabendo que o administrador de segurança que está gerenciando suas
chaves é de fato a pessoa contratada (e de confiança) para realizar o trabalho. Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no
Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Nota: Essa versão contém uma versão beta da autenticação de dois fatores para gerenciamento de chaves, ou seja, é um recurso
de alta qualidade com limitações conhecidas. A autenticação de dois fatores para gerenciamento de chaves não está disponível
ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à
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imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou
mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos
disponíveis ao público em geral.
Ative a autenticação de dois fatores em sua organização, atribua a permissão Gerenciar chaves de criptografia aos administradores
apropriados e, em seguida, solicite a ativação do recurso à Salesforce. Nós primeiro a ativaremos em organizações de sandbox, e você
poderá implantar nas organizações de produção quando estiver pronto.
Nota: Para usar esse recurso, é necessário ativar a atualização crítica "Desativar o mascaramento de dados criptografados".

CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Configurar a autenticação de dois fatores

Criptografar mais campos de PII em contas, contas pessoais, contatos e leads (disponível ao público
em geral)
Agora você pode proteger mais informações pessoais (PII) em campos padrão de contas, contatos e leads. Esse recurso está disponível
no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Em leads, você pode criptografar
• Endereço (Rua, Cidade)
• Empresa
• Descrição
• Email
• Fax
• Celular
• Nome (Nome, Nome do meio, Sobrenome)
• Telefone
• Título
• Site da Web
Em contas e contas pessoais, você pode criptografar
• Endereço de cobrança (Rua, Cidade)
• Endereço de entrega (Rua, Cidade)
• Site
Em contatos, você pode criptografar
• Assistente
• Telefone do assistente
• Outro endereço (Rua, Cidade)
• Título
Nota: Isso também se aplica a Contas pessoais.
Para usar esse recurso, é necessário ativar a atualização crítica "Desativar o mascaramento de dados criptografados".
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Criptografar o campo Nome da oportunidade (piloto)
Você pode criptografar o campo Nome da oportunidade apenas em ambientes de sandbox e de Developer Edition. Para participar do
programa piloto, entre em contato com seu executivo de conta na Salesforce ou gerente de sucesso. Esse recurso está disponível no
Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Nota: Para usar esse recurso, é necessário ativar a atualização crítica "Desativar o mascaramento de dados criptografados".
Fornecemos esse recurso para selecionar clientes por meio de um programa piloto que requer a concordância com termos e condições
específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Como programas piloto estão sujeitos a
alterações, não podemos garantir a aceitação. Os recursos piloto não estão geralmente disponíveis, conforme indicado neste documento
ou em comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo
específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos recursos
geralmente disponíveis.

Compatibilidade de criptografia com tabelas mínimas (beta)
Se sua organização usa "tabelas mínimas" para otimizar o desempenho de recursos como Relatórios, Exibições de lista e consultas SOQL,
as tabelas agora podem incluir campos criptografados. Entre em contato com a Salesforce para ativar esse recurso.
Nota: Essa versão contém uma versão beta do suporte de criptografia para tabelas mínimas, o que significa que é um recurso
de alta qualidade com limitações conhecidas. Não há suporte total para filtragem de campos mínimos criptografados, nem para
recursos avançados como particionamento de hash e índices mínimos nativos. O suporte de criptografia para tabelas mínimas
não está disponível ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação,
em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo
específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos
e recursos disponíveis ao público em geral.
Nota: Para usar esse recurso, é necessário ativar a atualização crítica "Desativar o mascaramento de dados criptografados".

CONSULTE TAMBÉM:
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.salesforce_large_data_volumes_bp.meta/salesforce_large_data_volumes_bp/ldv_deployments_infrastructure_skinny_tables.htm
https://developer.salesforce.com/blogs/engineering/2013/03/long-and-short-term-approaches-for-tuning-force-com-performance.html

Último lembrete: Ativação automática da atualização crítica Desativar o mascaramento de dados
criptografados
Em 29 de novembro de 2017, a atualização crítica Desativar o mascaramento de dados criptografados será aplicada a todas as organizações
que usam o Shield Platform Encryption. Essa atualização crítica dá acesso a recursos novos e atualizados da Criptografia de plataforma
Shield. Também proporciona aos usuários uma experiência mais consistente ao acessar dados criptografados e reduz a confusão entre
dados que são mascarados e dados que são criptografados. Se você ainda não ativou a atualização crítica, recomendamos que o faça
agora.
Quando você ativar a atualização crítica, dados criptografados estarão visíveis na tela. Ou seja, os dados criptografados não são ocultados
por caracteres de mascaramento. Para ocultar dados de usuários não autorizados, você deve usar a segurança em nível de campo e em
nível de objeto, mesmo que os dados estejam criptografados.
Como lançamos esta atualização crítica na versão Winter '17, algumas organizações clientes não precisam recebê-la. Se você começou
a gerar segredos do locatário na versão Spring '17 ou anterior, a permissão Exibir dados criptografados será automaticamente desassociada
do mascaramento quando você gerar o primeiro segredo. A ativação automática vale somente para clientes que ainda não ativaram a
atualização.
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Para ativar a atualização crítica, em Configuração, insira Atualizações críticas na caixa Busca rápida e clique em Atualizações
críticas. Clique em Ativar ao lado da atualização Desativar o mascaramento de dados criptografados.
Depois que você ativar a atualização, a permissão Exibir dados criptografados valerá apenas para a Criptografia clássica.

Acompanhar o uso do gerenciamento de chaves de criptografia em registros de monitoramento
de evento
Sabemos que você está desempenhando corretamente suas principais obrigações de gerenciamento, mas às vezes é necessário fornecer
evidências. Agora você pode usar o tipo de dados de evento PlatformEncryption para cumprir obrigações de auditoria, conformidade
e segurança referentes ao uso de chaves. Acesse informações granulares sobre o uso de chaves com o serviço Monitoramento de eventos.
Trata-se de um complemento às informações sobre os principais eventos de ciclo de vida de chaves, que sempre estiveram disponíveis
por meio da Trilha de auditoria de configuração.
O tipo de evento PlatformEncryption no objeto EventLogFile oferece diversos detalhes sobre eventos relacionados a chaves. Os eventos
cobrem as principais tarefas de uso de segredos do locatário gerados pelo Salesforce ou fornecidos pelo cliente, bem como informações
sobre chaves de criptografia derivadas.

Exemplo
Você é membro da equipe de administração de segurança de uma organização financeira que é responsável por manter as chaves de
criptografia da empresa. Seu gerente informa que sua empresa está sendo auditada para assegurar a conformidade com as normas de
segurança de informações do setor. Você deve fornecer uma trilha de todas as utilizações de chaves internas e correlacioná-las aos dados
que foram acessados. Usando o serviço Monitoramento de eventos, você acessa arquivos de registro de eventos e correlaciona os eventos
de uso de chaves com os registros que mostram os dados que foram acessados. Agora você pode preparar um relatório completo e
preciso para suas necessidades normativas e de segurança.
CONSULTE TAMBÉM:
https://trailhead.salesforce.com/modules/event_monitoring
Objetos alterados

Monitoramento de eventos: Novos tipos de evento para pesquisa, artigos do
Knowledge e criptografia de plataforma
Use os novos tipos de evento para acompanhar o que os usuários procuraram na organização do Salesforce, quais artigos do Knowledge
os usuários mais viram, e detalhes sobre chaves e segredos do locatário usados para acessar dados.
NESTA SEÇÃO:
Acompanhar pesquisas e cliques dos usuários com arquivos de registro de evento
Adicionamos tipos de evento ao objeto padrão EventLogFile para consultas de pesquisa. Agora você pode auditar os termos de
pesquisa que os usuários estão usando e onde usuários individuais estão clicando. Para cada consulta, você pode verificar o termo
de pesquisa e os prefixos. Para acompanhar resultados, descubra o registro em que os usuários clicaram e a classificação nos resultados
de pesquisa, mesmo em Comunidades do Salesforce. Aumente a adoção do Salesforce Knowledge monitorando os associados de
serviço que pesquisam e visualizam artigos. Saiba quais artigos são mais úteis para a equipe de suporte, treinamento e integração.
Esses eventos estão disponíveis na API, mas não no aplicativo Event Monitoring Analytics.
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Rastrear visualizações de artigos do Knowledge com arquivos de registro de evento
Use o Monitoramento de eventos para tomar decisões sobre o conteúdo da Knowledge Base baseadas em dados. Adicionamos um
tipo de evento KnowledgeArticleView ao objeto padrão EventLogFile para visualizações de artigo. Você pode ver quem está
visualizando artigos para entender melhor como as pessoas estão usando o Knowledge em sua organização. Esse tipo de evento
está disponível na API, mas não no aplicativo Event Monitoring Analytics.
Visualizar o uso de segredos do locatário com arquivos de log de evento
Sabemos que você está desempenhando corretamente suas principais obrigações de gerenciamento, mas às vezes é necessário
fornecer evidências. Registros de evento agora contêm detalhes sobre eventos relacionados a chave, que permitem monitorar a
utilização de segredos do locatário gerados pelo Salesforce e fornecidos pelo cliente, além de chaves de criptografia derivadas. Esses
eventos estão disponíveis na API, mas não no aplicativo Event Monitoring Analytics.
Valor do campo IP do cliente agora contém uma string
Mudamos o tipo de dados do campo CLIENT_IP de IP para String. Além disso, agora usamos o valor de IP da Salesforce.com
para representar um IP interno do Salesforce, como um login do Salesforce Workbench ou do AppExchange.
Novos nomes, mas os mesmos dados excelentes no aplicativo Event Monitoring Analytics
Na versão Summer '17, o aplicativo Event Monitoring Wave foi renomeado como Event Monitoring Analytics. Agora o nome Analytics
aparece em todas as páginas relacionadas ao aplicativo, incluindo o assistente de configuração, os conjuntos de permissões padrão,
a licença do conjunto de permissões e os painéis predefinidos. Os nomes dos tipos de evento Alteração do Wave, Interação do Wave
e Desempenho do Wave não foram alterados.
O tipo de evento Rastreamento de UI foi descontinuado
Conforme comunicamos anteriormente em Novos tipos de evento para monitoramento do Shield, removemos o tipo de evento
Rastreamento de UI. Para ver dados sobre cliques da Web, desempenho e erros no Lightning Experience, no Salesforce para Android,
no Salesforce para iOS ou na Web móvel do Salesforce, use os tipos de evento do Lightning Experience.

Acompanhar pesquisas e cliques dos usuários com arquivos de registro de evento
Adicionamos tipos de evento ao objeto padrão EventLogFile para consultas de pesquisa. Agora
você pode auditar os termos de pesquisa que os usuários estão usando e onde usuários individuais
estão clicando. Para cada consulta, você pode verificar o termo de pesquisa e os prefixos. Para
acompanhar resultados, descubra o registro em que os usuários clicaram e a classificação nos
resultados de pesquisa, mesmo em Comunidades do Salesforce. Aumente a adoção do Salesforce
Knowledge monitorando os associados de serviço que pesquisam e visualizam artigos. Saiba quais
artigos são mais úteis para a equipe de suporte, treinamento e integração. Esses eventos estão
disponíveis na API, mas não no aplicativo Event Monitoring Analytics.
Junto com essas informações, adicionamos dois tipos de evento ao objeto EventFileLog.
• Search – Detalhes sobre a consulta de pesquisa
• SearchClick – Detalhes sobre os resultados de pesquisa
CONSULTE TAMBÉM:
Objetos alterados
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Rastrear visualizações de artigos do Knowledge com arquivos de registro de evento
Use o Monitoramento de eventos para tomar decisões sobre o conteúdo da Knowledge Base
baseadas em dados. Adicionamos um tipo de evento KnowledgeArticleView ao objeto padrão
EventLogFile para visualizações de artigo. Você pode ver quem está visualizando artigos para
entender melhor como as pessoas estão usando o Knowledge em sua organização. Esse tipo de
evento está disponível na API, mas não no aplicativo Event Monitoring Analytics.
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CONSULTE TAMBÉM:
Objetos alterados
IdeaExchange: Rastrear pesquisas de artigo do Knowledge e/ou visualizações do usuário
IdeaExchange: Data de visualização do artigo do Knowledge/Filtro Data de votação nos relatórios

Visualizar o uso de segredos do locatário com arquivos de log de evento
Sabemos que você está desempenhando corretamente suas principais obrigações de gerenciamento,
mas às vezes é necessário fornecer evidências. Registros de evento agora contêm detalhes sobre
eventos relacionados a chave, que permitem monitorar a utilização de segredos do locatário gerados
pelo Salesforce e fornecidos pelo cliente, além de chaves de criptografia derivadas. Esses eventos
estão disponíveis na API, mas não no aplicativo Event Monitoring Analytics.
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Adicionamos o tipo de evento Criptografia da plataforma ao objeto EventlLogFile. Vamos ver como
utilizar este tipo de evento para cumprir obrigações essenciais relacionadas a auditoria de uso,
conformidade e segurança.
Exemplo: Você é membro da equipe de administração de segurança de uma organização financeira que é responsável por
manter as chaves de criptografia da empresa. Seu gerente informa que sua empresa está sendo auditada para assegurar a
conformidade com as normas de segurança de informações do setor. Você deve fornecer uma trilha de todas as utilizações de
chaves internas e correlacioná-las aos dados que foram acessados. Usando o Monitoramento de eventos, você faz download de
arquivos de registro de evento e correlaciona os eventos de uso principal com os registros que mostram os dados que foram
acessados. Agora você pode preparar um relatório completo e preciso para suas necessidades normativas e de segurança.
CONSULTE TAMBÉM:
Objetos alterados

Valor do campo IP do cliente agora contém uma string
Mudamos o tipo de dados do campo CLIENT_IP de IP para String. Além disso, agora usamos
o valor de IP da Salesforce.com para representar um IP interno do Salesforce, como um login do
Salesforce Workbench ou do AppExchange.
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Essa alteração afeta todos os tipos de evento que contêm CLIENT_IP:
• Chamada do Apex
• Execução de Apex
• SOAP Apex
• Acionador do Apex
• API
• Execução assíncrona de relatório
• API em massa
• Alterar operação de conjunto
• Console
• Painel
• Erro do Lightning
• Interação do Lightning
• Visualização de página do Lightning
• Desempenho do Lightning
• Login
• Efetuar login como
• Logout
• Operação da API de metadados
• Relatório multibloco
• Instalação do pacote
• Execução em fila
• Relatório
• Exportação de relatório
• API REST
• Sites
• Segurança da transação
• URI
• Solicitação do Visualforce
• Alteração do Wave
• Interação do Wave
• Desempenho do Wave
CONSULTE TAMBÉM:
Objetos alterados
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Novos nomes, mas os mesmos dados excelentes no aplicativo Event Monitoring Analytics
Na versão Summer '17, o aplicativo Event Monitoring Wave foi renomeado como Event Monitoring
Analytics. Agora o nome Analytics aparece em todas as páginas relacionadas ao aplicativo, incluindo
o assistente de configuração, os conjuntos de permissões padrão, a licença do conjunto de
permissões e os painéis predefinidos. Os nomes dos tipos de evento Alteração do Wave, Interação
do Wave e Desempenho do Wave não foram alterados.
Veja um exemplo do assistente de configuração com o novo nome.

Esta é a nova aparência do antigo painel pré-construído Adoção do Wave após a mudança de nome.
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CONSULTE TAMBÉM:
Salesforce Einstein: O CRM mais inteligente do mundo com inteligência artificial (AI) para todos

O tipo de evento Rastreamento de UI foi descontinuado
Conforme comunicamos anteriormente em Novos tipos de evento para monitoramento do Shield,
removemos o tipo de evento Rastreamento de UI. Para ver dados sobre cliques da Web, desempenho
e erros no Lightning Experience, no Salesforce para Android, no Salesforce para iOS ou na Web
móvel do Salesforce, use os tipos de evento do Lightning Experience.
Para se preparar para essa alteração:

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

• Se você extrai arquivos de registro de eventos para um banco de dados (por exemplo, Apache
HBase) para fins de armazenamento e consulta, confira os novos tipos de evento do Lightning
Experience para UI do Lightning e eventos de UI móvel.
• Se você usa uma integração predefinida de terceiros para visualização de dados de Monitoramento de eventos, a Salesforce está
em contato com esses parceiros para atualizar seus aplicativos.
• Se você criou visualizações personalizadas, atualize sua integração para trazer os novos tipos de evento do Lightning Experience.
Para obter mais detalhes sobre o monitoramento de evento, consulte o módulo Monitoramento de evento de Trailhead ou Guia do
desenvolvedor da API REST do Force.com.
CONSULTE TAMBÉM:
Artigo do Knowledge: Novos tipos de evento para monitoramento do Shield
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Outras alterações de segurança: Cabeçalhos de segurança resistentes a
hackers e linhas de base padrão na Verificação de integridade
Agora você pode escolher uma linha de base padrão e editar alguns campos na Verificação de integridade de segurança, e fizemos uma
pequena alteração no processo de importação de linha de base. Adicionamos configurações que afetam a segurança, como proteção
contra script entre sites para os cabeçalhos de sites do Visualforce e páginas de comunidade.
NESTA SEÇÃO:
Melhor proteção para o navegador em páginas, sites e comunidades do Visualforce
Novas configurações melhoram a segurança do navegador e protegem contra script entre sites e contra arquivos maliciosos em
páginas do Visualforce, sites Force.com e comunidades.
HSTS (HTTP Strict Transport Security, Segurança de transporte estrita HTTP) redireciona navegadores para usar HTTPS
HSTS está ativado em todas as páginas do Visualforce e não pode ser desativado. Você pode optar por ativar o HSTS em comunidades
e em sites do Force.com. Quando você ativa o HSTS em um subdomínio, ele também é aplicado às comunidades ou sites do Force.com
que compartilham o subdomínio.
Verificação de integridade: Escolha uma linha de base padrão e renomeie linhas de base quando necessário
Agora você pode definir a linha de base padrão que a Verificação de integridade de segurança abre ao carregar a página. Você pode
alterar o nome da linha de base, o nome da API e a linha de base padrão usando o recurso Editar no menu Controles de linha de
base. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Melhor proteção para o navegador em páginas, sites e comunidades do Visualforce
Novas configurações melhoram a segurança do navegador e protegem contra script entre sites e contra arquivos maliciosos em páginas
do Visualforce, sites Force.com e comunidades.
Proteção de detecção de conteúdo
Evita que o navegador interfira no tipo MIME do conteúdo do documento. Também evita que arquivos maliciosos sejam executados
como conteúdo dinâmico (JavaScript, folha de estilo).
Proteção contra script entre sites
Se um ataque de script entre sites refletido é detectado, o navegador renderiza uma página em branco sem conteúdo.
Proteção de URL de indicador
Ao carregar páginas, o cabeçalho do indicador mostra apenas Salesforce.com em vez do URL inteiro. Este recurso elimina o potencial
de um cabeçalho referenciador em revelar informações sensíveis que podem estar presentes no URL completo, como o ID da
organização. O recurso está disponível somente no Chrome e no Firefox.
Para ativar estes recursos de segurança:
Visualforce
O Visualforce e o Salesforce compartilham estas configurações de segurança. Quando você ativa estes recursos, eles são aplicados
tanto ao Visualforce quanto à Salesforce.com. Em Configuração, insira Configurações de sessão na caixa Busca rápida.
Selecione a configuração de segurança que você deseja ativar.
Sites do Force.com
Em Configuração, insira Sites na caixa Busca rápida. Clique em Editar no site Force.com e selecione a configuração de segurança
que você deseja ativar.
Comunidades do Lightning
Na guia Site.com do aplicativo Site.com, abra o Site.com Studio. Selecione Configuração do site e selecione a configuração de
segurança que você deseja ativar.
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HSTS (HTTP Strict Transport Security, Segurança de transporte estrita HTTP) redireciona
navegadores para usar HTTPS
HSTS está ativado em todas as páginas do Visualforce e não pode ser desativado. Você pode optar por ativar o HSTS em comunidades
e em sites do Force.com. Quando você ativa o HSTS em um subdomínio, ele também é aplicado às comunidades ou sites do Force.com
que compartilham o subdomínio.
Após você ativar o HSTS, o navegador armazena em cache a informação de que apenas HTTPS pode ser usado no domínio. Durante a
distribuição do HSTS, a expiração do cache aumenta para um ano e assim permanece.

Distribuição de HSTS em sandbox
Data

Expiração do cache

09/09

Uma hora

16/09

Um dia

30/09

Um ano

Distribuição de HSTS em produção
Data

Expiração do cache

14/10

Uma hora

21/10

Um dia

28/10

Um ano

Ativar HSTS
Comunidades do Lightning
1. Em Configuração, insira Configurações de sessão na caixa Busca rápida e selecione Configurações de sessão.
2. Selecione HSTS para sites e comunidades e clique em Salvar.
3. Na guia Site.com do aplicativo Site.com, abra o Site.com Studio.
4. Selecione Configuração do site, depois selecione Requer conexões seguras (HTTPS) e clique em Salvar.
Sites do Force.com
1. Em Configuração, insira Configurações de sessão na caixa Busca rápida e selecione Configurações de sessão.
2. Selecione HSTS para sites e comunidades e clique em Salvar.
3. Em Configuração, insira Sites na caixa Busca rápida e selecione Sites.
4. No site do Force.com, selecione Editar, depois selecione Requer conexões seguras (HTTPS) e clique em Salvar.
Comunidades e sites do Force.com que usam um domínio personalizado
1. Em Configuração, insira Configurações de sessão na caixa Busca rápida e selecione Configurações de sessão.
2. Selecione HSTS para sites e comunidades e clique em Salvar.
3. No caso de domínio personalizado de uma comunidade do Lightning:
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a. Na guia Site.com do aplicativo Site.com, abra o Site.com Studio.
b. Selecione Configuração do site, depois selecione Requer conexões seguras (HTTPS) e clique em Salvar.
4. No caso de domínio personalizado de um site do Force.com:
a. Em Configuração, insira Sites na caixa Busca rápida e selecione Sites.
b. Clique em Editar no site do Force.com, selecione Requer conexões seguras (HTTPS) e clique em Salvar.
5. Em Configuração, insira Domínios na caixa Busca rápida e selecione Domínios.
6. No domínio, clique em Editar. Selecione Ativar cabeçalhos de segurança de transporte estrita e clique em Salvar.

Verificação de integridade: Escolha uma linha de base padrão e renomeie linhas de
base quando necessário
Agora você pode definir a linha de base padrão que a Verificação de integridade de segurança abre
ao carregar a página. Você pode alterar o nome da linha de base, o nome da API e a linha de base
padrão usando o recurso Editar no menu Controles de linha de base. Essas alterações aplicam-se
ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.
Ao importar um arquivo XML para uso como linha de base personalizada, agora é solicitada a
inserção de um nome de linha de base e de um nome de API exclusivo. Anteriormente, você incluía
essas informações no arquivo XML.
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Desenvolvimento: Crie o seu próprio aplicativo Salesforce
Salesforce DX é a nova fronteira do desenvolvimento do aplicativo Salesforce, oferecendo a desenvolvedores individuais e equipes de
desenvolvimento um ciclo de vida completo e integrado, projetado para desenvolvimento ágil de alto desempenho. Quer você esteja
usando componentes do Lightning, Visualforce, Apex ou nossas APIs com sua linguagem de programação favorita, melhorias no
Force.com o ajudarão a desenvolver excelentes aplicativos, integrações e pacotes para revender a outras organizações.
NESTA SEÇÃO:
Salesforce DX: A nova fronteira para o desenvolvimento de aplicativos Salesforce
Com foco no desenvolvimento conduzido pela origem, os novos recursos do Salesforce Developer Experience (Salesforce DX) tornam
a criação conjunta e a entrega contínua fáceis para os desenvolvedores. Use esses recursos com ferramentas abertas e padrão,
incluindo Git, Selenium, VS Code e Eclipse.
Serviços da plataforma Einstein: reconhecimento de imagens e processamento de linguagem natural
Você não é um cientista de dados ou especialista em aprendizagem de máquina, mas quer integrar AI aos seus aplicativos? Use as
APIs dos Serviços da plataforma Einstein para ativar facilmente a AI nos seus aplicativos, com reconhecimento de imagens e
processamento de linguagem natural. Usando as APIs do Einstein Vision, você pode utilizar classificadores pré-treinados ou treinar
seus próprios classificadores personalizados para resolver uma grande variedade de casos de uso de reconhecimento especializado
de imagens. Com as APIs do Einstein Language (beta), você pode aproveitar o poder do processamento de linguagem natural para
analisar texto e inferir o sentimento ou a intenção por trás dele. Torne seus aplicativos mais inteligentes e pareça um gênio, tudo ao
mesmo tempo.
Componentes do Lightning: Segurança, produtividade do desenvolvedor e eficiência e flexibilidade da interface do usuário
A estrutura dos Componentes do Lightning se aplica para Lightning Experience, Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web
móvel do Salesforce. Use a estrutura para construir os aplicativos móveis e as páginas no Salesforce para Android, Salesforce para
iOS, Web móvel do Salesforce, Lightning Experience, Salesforce Classic e Comunidades.
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Visualforce: Verificação de prontidão para o Lightning Experience e estilo
Use o Visualforce para desenvolver páginas personalizadas para sua organização. Nesta versão, as alterações são dedicadas a facilitar
o uso de páginas do Visualforce no Lightning Experience. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a
todas as versões do aplicativo Salesforce móvel.
Apex
Apex é uma linguagem de programação com uma sintaxe parecida à de Java que opera de maneira semelhante aos procedimentos
armazenados em banco de dados. O Apex permite que os desenvolvedores adicionem lógica de negócios a eventos do sistema,
como cliques de botão, atualizações de registros relacionados e páginas do Visualforce.
ISVforce: Integração mais rápida, planejamento de negócios mais fácil e melhorias de empacotamento
Percorra a jornada do parceiro mais rapidamente com a lista de verificação Trailblazer do AppExchange. Gerencie planos de negócios
para aplicativos onde você já está acostumado a gerenciar outros detalhes da listagem: o console de publicação do AppExchange.
Controle o acesso dos assinantes a recursos individuais com parâmetros de recurso. Também aprimoramos o comportamento de
pacotes gerenciados nas organizações de assinante.
Depuração: Padronização da retenção de registros de depuração
Os registros de depuração agora são excluídos em um cronograma mais previsível, e permitimos que você armazene mais deles.
Também adicionamos vários novos eventos de registro de depuração. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto
ao Salesforce Classic.
API
Acesse mais tipos de metadados e objetos de dados na API versão 41.0. Melhore suas pesquisas usando novos recursos em SOSL e
Serviços de dados. Crie aplicativos móveis nativos e aplicativos da Web personalizados com a API da interface de usuário. Processe
grandes quantidades de registros com uma interface simplificada usando a API em massa 2.0.

Salesforce DX: A nova fronteira para o desenvolvimento de aplicativos
Salesforce
Com foco no desenvolvimento conduzido pela origem, os novos recursos do Salesforce Developer
Experience (Salesforce DX) tornam a criação conjunta e a entrega contínua fáceis para os
desenvolvedores. Use esses recursos com ferramentas abertas e padrão, incluindo Git, Selenium,
VS Code e Eclipse.
Esses princípios essenciais orientam a experiência aberta e integrada para o desenvolvimento na
Plataforma Salesforce.
• O código fonte é quem manda.
• Metadados e código são modulares.
• Ambientes podem ser criados facilmente e são descartáveis.
• O desenvolvimento está organizado em torno da colaboração em equipe.
• O desenvolvimento é baseado em padrões abertos e extensibilidade.

EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce
Classic e Lightning
Experience
Dev Hub disponível em:
Edições Enterprise,
Performance e Unlimited
Organizações de rascunho
disponíveis em: Edições
Developer, Enterprise,
Group e Professional

• Um empacotamento flexível permite ter um modelo de distribuição ágil.
• Processos e ferramentas facilitam a integração contínua e a entrega contínua.
Quer você seja um desenvolvedor individual ou faça parte de uma grande equipe, o Salesforce DX oferece um ciclo de vida integrado
e completo, concebido para desenvolvimento ágil de alto desempenho. E o melhor de tudo é que ele é aberto e flexível, para que você
possa criar usando as ferramentas e práticas que já conhece e adora.
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NESTA SEÇÃO:
Explorar o Salesforce DX
Há diversas formas de você aprender tudo sobre os novos recursos e ferramentas do Salesforce DX.
Ser mais produtivo com a CLI do Salesforce (disponível ao público em geral)
A interface de linha de comando (CLI) do Salesforce combina vários recursos de várias APIs diferentes do Salesforce. Também
incorpora a funcionalidade de outras ferramentas do Salesforce, como a Force.com Migration Tool e o console do Salesforce. Tudo
em um único lugar. Crie facilmente ambientes para desenvolvimento e teste, sincronize o código-fonte, crie e execute testes e
controle o ciclo de vida completo do aplicativo. E, como todas as CLIs, ela permite o uso de scripts. A CLI do Salesforce será
disponibilizada ao público em geral em meados de outubro de 2017.
Encurtar o ciclo de vida de desenvolvimento com organizações de rascunho (disponível ao público em geral)
Uma organização de rascunho é seu próprio ambiente de desenvolvimento pessoal: um tempo de execução descartável, conduzido
por origem, para código e metadados do Salesforce. Uma organização de rascunho é totalmente configurável, permitindo que os
desenvolvedores emulem diferentes edições com diferentes recursos e preferências. As organizações de rascunho do Salesforce DX
serão disponibilizadas ao público em geral em meados de outubro de 2017.
Gerenciar suas organizações de rascunho com o Developer Hub (disponível ao público em geral)
Use o Developer Hub (Dev Hub) para criar, excluir e gerenciar organizações de rascunho do Salesforce. Depois de configurar seu
projeto no computador local, autorize a organização do Dev Hub usando a CLI do Salesforce. O Dev Hub será disponibilizado ao
público em geral em meados de outubro de 2017.
Rastrear e sincronizar sua origem (disponível ao público em geral)
O Salesforce DX oferece suporte para rastreamento e sincronização da origem entre seu projeto do Salesforce DX e organizações
de rascunho.
Criar mais rápido com as ferramentas de desenvolvedor do Salesforce para Visual Studio Code (disponíveis ao público em geral)
Ferramentas de desenvolvedor do Salesforce para Visual Studio Code é um pacote de extensão de código aberto, que inclui
ferramentas para desenvolvimento na Plataforma Salesforce. Use o pacote de extensões para implantar o fluxo de desenvolvimento
do Salesforce DX orientado por origem no editor VS Code, leve e extensível. As extensões oferecem recursos para trabalhar com
organizações de rascunho, Apex, componentes do Lightning e Visualforce. As Ferramentas de desenvolvedor do Salesforce para
Visual Studio Code estarão disponíveis ao público em geral em outubro de 2017, com recursos adicionais como o Depurador do
Apex.
Imaginar o que você pode fazer com Empacotamento de segunda geração (Beta)
O Empacotamento de segunda geração traz uma nova maneira para parceiros e clientes empresariais desenvolverem, distribuírem
e gerenciarem seus aplicativos e metadados. Se você quer desenvolvimento de aplicativos mais ágil, com pacotes conduzidos por
origem que não sejam baseados em organização, conheça essa novidade. Venha para o empacotamento de segunda geração beta,
estamos esperando por você.
Deixar suas organizações de rascunho em forma (piloto)
Na versão Winter '18, o Salesforce DX está apresentando um piloto para levar "a forma" de uma organização de produção para uma
organização de rascunho. Você já pensou quais recursos e preferências especificar no arquivo de definição da organização de
rascunho? Ou desejou que fosse possível criar magicamente uma organização de rascunho com os recursos, limites e preferências
da sua organização de produção? Esse recurso permite criar rapidamente organizações de rascunho com a forma de outra organização.

Explorar o Salesforce DX
Há diversas formas de você aprender tudo sobre os novos recursos e ferramentas do Salesforce DX.
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Salesforce DX no Trailhead
Gosta de ganhar badges? Confira a trilha Introdução ao Salesforce DX no Trailhead. Realize essa trilha e ganhe todos os quatro badges
para se tornar um mestre do Salesforce DX.
Modelo de desenvolvimento do Salesforce DX
Saiba como o desenvolvimento orientado por origem muda o paradigma de desenvolvimento, do desenvolvimento baseado na
organização para aquele baseado em artefato.
Desenvolvimento de aplicativo com o Salesforce DX
Prepare-se para sujar as unhas. Use a interface de linha de comando Salesforce para criar e implantar aplicativos.
Integração contínua usando o Salesforce DX
Veja como você pode usar o Git e o Travis CI para oferecer uma solução rápida e fácil de integração contínua.
Fundamentos do Git e do GitHub
Muitos de nossos exemplos usam o Git e o GitHub. Saiba mais sobre sistemas de controle de versões e conheça o papel do Git e do
GitHub no ciclo de vida de desenvolvimento.

Documentação do Salesforce DX
Saiba mais sobre o Salesforce DX da maneira tradicional: Leia tudo sobre ele.
Guia de configuração do Salesforce DX
Este guia é a primeira parada em sua jornada do Salesforce DX. Ele inclui todos os detalhes para configurar seu ambiente.
Referência de comandos da CLI do Salesforce
Este guia contém descrições abrangentes de cada comando da CLI do Salesforce.
Guia do desenvolvedor do Salesforce DX
Este guia contém explicações sobre as situações básicas de uso do Salesforce DX no ciclo de vida de desenvolvimento. O guia destaca
vários dos comandos da CLI do Salesforce que você usará todos os dias.
Ferramentas de desenvolvimento do Salesforce para Visual Studio Code
A documentação do pacote de extensão Visual Studio Code do Salesforce DX está bem no Visual Studio Code Marketplace. Acha
que pode melhorá-la? Registre um problema no GitHub, depois envie uma solicitação de pull para modificar os arquivos README.md
no GitHub.

Ser mais produtivo com a CLI do Salesforce (disponível ao público em geral)
A interface de linha de comando (CLI) do Salesforce combina vários recursos de várias APIs diferentes do Salesforce. Também incorpora
a funcionalidade de outras ferramentas do Salesforce, como a Force.com Migration Tool e o console do Salesforce. Tudo em um único
lugar. Crie facilmente ambientes para desenvolvimento e teste, sincronize o código-fonte, crie e execute testes e controle o ciclo de vida
completo do aplicativo. E, como todas as CLIs, ela permite o uso de scripts. A CLI do Salesforce será disponibilizada ao público em geral
em meados de outubro de 2017.
Alterações na CLI do Salesforce são lançadas regularmente. Esses comandos e parâmetros mudaram na versão 41 da CLI do Salesforce
ou durante as atualizações semanais após a publicação da versão 40 da Referência de comandos da CLI do Salesforce (Beta). Para obter
mais informações, consulte a versão 41 da Referência de comandos da CLI do Salesforce.

Novos comandos
lightning:test:install

Instala um pacote não gerenciado Lightning Testing Service (LTS) em sua organização.
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mdapi:deploy:report

Verifica o status de uma implantação de metadados assíncrona.
mdapi:retrieve:report

Verifica o status de uma recuperação de metadados assíncrona.
org:shape:create (piloto)

Disponível para os participantes em um programa piloto apenas com convite. Cria um instantâneo da edição, dos recursos e das
licenças da organização a ser usado para criação da organização de rascunho, permitindo que sua organização de rascunho pareça
outra organização para fins de teste.
org:shape:delete (piloto)

Disponível para os participantes em um programa piloto apenas com convite. Exclui todas as formas de organização que você criou
usando a CLI do Salesforce.
org:shape:list (piloto)

Disponível para os participantes em um programa piloto apenas com convite. Lista todas as formas de organização que você criou
usando a CLI do Salesforce.
package:installed:list

Lista todos os pacotes instalados na organização de destino.
package:uninstall

Desinstala um pacote de segunda geração na organização de destino.
package:uninstall:get

Recupera o status de uma solicitação de desinstalação de pacote.
package2:update (beta)

Atualiza um pacote de segunda geração.
user:create

Cria um usuário para uma organização de rascunho.
user:display

Exibe informações sobre um usuário de uma organização de rascunho criada ou autenticada pela CLI do Salesforce.
user:list

Lista todos os usuários de uma organização de rascunho criada ou autenticada pela CLI do Salesforce.

Removemos os comandos do piloto
package2:installed:list

Agora, você pode usar o comando package:installed:list com pacotes de segunda geração.
package2:manifest:create
package2:members:list
package2:version:install

Agora, você pode usar o comando package:install com pacotes de segunda geração.
package2:version:uninstall
Agora, você pode usar o comando package:uninstall com pacotes de segunda geração.

Novos parâmetros
data:record:create: -t | --usetoolingapi

Opcional. Cria um registro de um objeto da API do conjunto de ferramentas.
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data:record:delete: -t | --usetoolingapi

Opcional. Exclui um registro de um objeto da API do conjunto de ferramentas.
data:record:get: -t | --usetoolingapi

Opcional. Recupera um registro de um objeto da API do conjunto de ferramentas.
data:record:update: -t | --usetoolingapi

Opcional. Atualiza um registro de um objeto da API do conjunto de ferramentas.
data:record:update: -v | --targetdevhubusername

Opcional. Um nome de usuário para a organização do Dev Hub de destino. Substitui a organização do Dev Hub padrão.
mdapi:deploy
-o | --ignoreerrors

Opcional. Ignora os erros de implantação e prossegue com a operação de implantação. O padrão é false. Em implantações
para uma organização de produção, mantenha esse parâmetro definido para false. Se estiver definido para true, os
componentes sem erros serão implantados, e os componentes com erros serão ignorados.
-g | --ignorewarnings

Opcional. Se ocorrer um aviso e ignoreWarnings estiver definido como true, o campo Êxito em DeployMessage
será true. Quando ignoreWarnings está definido como false, success é definido para false, e o aviso é tratado
como um erro.
org:create
-c | --noancestors

Opcional. Impede a inclusão de ancestrais do pacote de segunda geração na organização de rascunho.
-d | --durationdays

Opcional. Define a duração da organização de rascunho, em dias. Os valores válidos são de 1 a 30. O padrão é 7 dias.
package:install: -p | --publishwait

Opcional. Número máximo de minutos de espera para que o ID da versão do Pacote assinante replique para a organização de destino,
antes do cancelamento da solicitação de instalação. O padrão é 0.
package2:create (beta): -o | --containeroptions

Opcional. Determina as normas de upgrade e a capacidade de edição para o pacote de segunda geração.
package2:version:create (beta): -k | --installationkey

Opcional. Chave de instalação para criar o pacote protegido por chave. O padrão é null.
package2:version:update (beta): -k | --installationkey

Opcional. Chave de instalação para o pacote protegido por chave. O padrão é null.
user:password:generate: -o | --onbehalfof

Opcional. Uma lista separada por vírgulas de nomes de usuário para os quais gerar senhas.
user:permset:assign: -o | --onbehalfof

Opcional. Uma lista separada por vírgulas de nomes de usuário aos quais atribuir o conjunto de permissões.

Parâmetros alterados
package2:version:create (beta): -d | --directory

Alteração de obrigatório para opcional. O caminho para o diretório onde reside o conteúdo da versão pacote2.
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Encurtar o ciclo de vida de desenvolvimento com organizações de rascunho (disponível
ao público em geral)
Uma organização de rascunho é seu próprio ambiente de desenvolvimento pessoal: um tempo de execução descartável, conduzido
por origem, para código e metadados do Salesforce. Uma organização de rascunho é totalmente configurável, permitindo que os
desenvolvedores emulem diferentes edições com diferentes recursos e preferências. As organizações de rascunho do Salesforce DX
serão disponibilizadas ao público em geral em meados de outubro de 2017.
Nota: Alguns recursos do Salesforce DX, especificamente as organizações de rascunho e o Hub do desenvolvedor, não estão
disponíveis para clientes da Nuvem do governo e da nuvem pública na versão Winter '18.

Criar mais organizações de rascunho: aumento de alocações diárias e ativas
Edition

Alocação diária de organizações de Alocação ativa de organizações de
rascunho
rascunho

Enterprise Edition

80

40

Unlimited Edition

200

100

Edição Performance

200

100

Teste do Dev Hub

40

20

Especificar duração da organização de rascunho
Você pediu e nós escutamos! Você pode especificar a duração da organização de rascunho, o que indica quando ela expira. Por padrão,
uma organização de rascunho expira em 7 dias.

As organizações de rascunho continuam sendo muito legais, mas não são completas
Por padrão, uma organização de rascunho é vazia. Não está cheia de dados de amostra externos, painéis, relatórios, fluxos de trabalho
e outros metadados. Os recursos e preferências da organização que você indicar no arquivo de definição da organização de rascunho
determinam o que você verá nela.
No entanto, se você preferir criar uma organização de rascunho com os dados de amostra e metadados tipicamente incluídos quando
você se inscreve em uma organização, não tem problema. Basta adicionar a opção hasSampleData no arquivo de definição da
organização de rascunho.
{
"orgName": "Acme",
"country": "US",
"edition": "Enterprise",
"features": ["MultiCurrency;AuthorApex"],
"hasSampleData": "true",
"orgPreferences": {
"enabled": ["S1DesktopEnabled", "ChatterEnabled"],
"disabled": ["SelfSetPasswordInApi"]
}
}
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Use a CLI do Salesforce para listar informações de alocação da organização de rascunho
Execute sfdx force:limits:api:display -u <nome do usuário ou alias do Dev Hub> para listar quantas
organizações de rascunho você alocou e quantas restam.

Não há mais suporte para SControls nas organizações de rascunho
Removemos o suporte para o recurso SControls em organizações de rascunho.

Gerenciar suas organizações de rascunho com o Developer Hub (disponível ao
público em geral)
Use o Developer Hub (Dev Hub) para criar, excluir e gerenciar organizações de rascunho do Salesforce. Depois de configurar seu projeto
no computador local, autorize a organização do Dev Hub usando a CLI do Salesforce. O Dev Hub será disponibilizado ao público em
geral em meados de outubro de 2017.
Para começar a criar organizações de rascunho, escolha qualquer organização paga para servir de Dev Hub. Se deseja experimentar o
Dev Hub fora de sua organização de produção, inscreva-se para uma organização de teste do Dev Hub. As organizações de teste do Dev
Hub expiram após 30 dias, mas isso é bastante tempo para concluir a trilha Introdução ao Salesforce DX.
A partir da versão Winter '18, você pode ativar o Dev Hub em uma organização da Performance Edition.

Rastrear e sincronizar sua origem (disponível ao público em geral)
O Salesforce DX oferece suporte para rastreamento e sincronização da origem entre seu projeto do Salesforce DX e organizações de
rascunho.

Suporte expandido para tipos de API de metadados
Para rastreamento e sincronização da origem entre seu projeto do Salesforce DX e organizações de rascunho, oferecemos suporte para
muito mais tipos de API de metadados.

Extensões MIME usadas para recursos estáticos
Tradicionalmente, recursos estáticos são armazenados no sistema de arquivos como objetos binários com uma extensão .resource.
O Salesforce DX manipula recursos estáticos de modo diferente, com suporte para tipos MIME de conteúdo. Por exemplo, arquivos
.gif são armazenados como .gif em vez de um arquivo .resource. Ao armazenar arquivos com extensões MIME, você pode
gerenciar e editar arquivos usando o editor associado em seu sistema.

Rastreamento no lado do servidor aprimorado para origem de metadados
Filhos de objetos personalizados e pacotes Aura são rastreados individualmente no lado do servidor. Antes, eles eram rastreados com
a alteração do objeto pai ou do pacote Aura pai.
CONSULTE TAMBÉM:
Guia do desenvolvedor do Salesforce DX: Tipos de API de metadados suportados
Guia do desenvolvedor do Salesforce DX: Estrutura do projeto e formato do arquivo de origem do Salesforce DX

527

Notas da versão Salesforce Winter '18

Salesforce DX: A nova fronteira para o desenvolvimento de
aplicativos Salesforce

Criar mais rápido com as ferramentas de desenvolvedor do Salesforce para Visual
Studio Code (disponíveis ao público em geral)
Ferramentas de desenvolvedor do Salesforce para Visual Studio Code é um pacote de extensão de código aberto, que inclui ferramentas
para desenvolvimento na Plataforma Salesforce. Use o pacote de extensões para implantar o fluxo de desenvolvimento do Salesforce
DX orientado por origem no editor VS Code, leve e extensível. As extensões oferecem recursos para trabalhar com organizações de
rascunho, Apex, componentes do Lightning e Visualforce. As Ferramentas de desenvolvedor do Salesforce para Visual Studio Code
estarão disponíveis ao público em geral em outubro de 2017, com recursos adicionais como o Depurador do Apex.
Para usar as Ferramentas de desenvolvimento do Salesforce para Visual Studio Code, instale o pacote de extensão salesforcedx-vscode,
que instala todas as extensões necessárias.
As extensões no pacote salesforcedx-vscode são:
salesforcedx-vscode-core
Essa extensão interage com a CLI do Salesforce para proporcionar recursos básicos do Salesforce DX.
salesforcedx-vscode-apex
Essa extensão usa o Apex Language Server para oferecer recursos como realce de sintaxe e preenchimento de código.
salesforcedx-vscode-apex
A extensão permite usar suas licenças do Depurador do Apex para depurar interativamente problemas em suas organizações
de rascunho.
salesforcedx-vscode-lightning
Essa extensão oferece suporte a conjuntos de componentes do Lightning. Ele usa o servidor de linguagem HTML do VS Code.
salesforcedx-vscode-visualforce
Essa extensão oferece suporte a páginas e componentes do Visualforce. Ele usa o servidor de linguagem HTML do VS Code.
Para mais informações sobre as Ferramentas de desenvolvimento do Salesforce para Visual Studio Code e para saber como começar,
confira o Visual Studio Code Marketplace.
Para examinar o código-fonte do pacote de extensões, comunicar problemas ou enviar colaborações, visite o GitHub.
As Ferramentas de desenvolvedor do Salesforce para Visual Studio Code são lançadas regularmente. Para mais informações sobre as
alterações nas versões contínuas, confira o registro de alterações do pacote de extensão.

Imaginar o que você pode fazer com Empacotamento de segunda geração (Beta)
O Empacotamento de segunda geração traz uma nova maneira para parceiros e clientes empresariais desenvolverem, distribuírem e
gerenciarem seus aplicativos e metadados. Se você quer desenvolvimento de aplicativos mais ágil, com pacotes conduzidos por origem
que não sejam baseados em organização, conheça essa novidade. Venha para o empacotamento de segunda geração beta, estamos
esperando por você.
Nota: Essa versão contém uma versão beta do Empacotamento de segunda geração, ou seja, é um recurso de alta qualidade
com limitações conhecidas. O Empacotamento de segunda geração não está disponível ao público em geral, a menos ou até que
a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não
podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer
condição. Tome suas decisões de compra com base nos produtos e recursos publicamente disponíveis.
Fornecemos novos pacotes controlados por desenvolvedor em dois tipos diferentes: bloqueado e desbloqueado. Esses tipos de
pacote estão disponíveis como recursos piloto. Você pode instalar esses tipos de pacote apenas em organizações de rascunho e
sandbox. Todos os comandos, parâmetros e outros atributos desses tipos de pacote estão sujeitos a alterações ou descontinuação
a qualquer momento, com ou sem aviso. Não implemente funcionalidades desenvolvidas usando esses tipos de pacote em
nenhuma organização de produção.
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Você já usa empacotamento para lançar e distribuir seus aplicativos no AppExchange? Você é um cliente que deseja gerenciar aplicativos
personalizados com mais facilidade? Seja você um iniciante em empacotamento ou um ISV experiente, temos boas notícias. Com o
modelo de desenvolvimento Salesforce DX, você pode usar o empacotamento de segunda geração para organizar sua origem, integrar
com seu VCS e utilizar melhor seu Apex code personalizado.
O empacotamento de segunda geração é uma virada no jogo. Veja alguns benefícios para clientes corporativos.
• Usar o poder da interface de linha de comando (CLI) do Salesforce DX para desenvolvimento orientado por origem.
• Instalar pacotes em organizações de rascunho
• Organizar e implantar metadados e aplicativos usando pacotes controlados por desenvolvedor.
Os ISVs também podem aproveitar esses benefícios.
• Implementar o recurso de desenvolvimento e testes de filiais.
• Usar uma CLI para habilitar o desenvolvimento orientado por API.
• Desenvolver pacotes orientados por origem, não baseados em organização.
• Usar classes do Apex públicas para compartilhar código entre pacotes, em vez de usar classes do Apex globais.
• Desenvolver e distribuir pacotes dependentes com facilidade.
• Definir múltiplos pacotes dentro de um único namespace.

Novos recursos para beta
Se você participou do piloto do empacotamento de segunda geração, saiba que estes recursos estão estreando na versão beta.
Instalar e visualizar pacotes de segunda geração na UI
Agora, você pode manipular diversas opções de CLI na UI do Salesforce. Instalar, visualizar e desinstalar pacotes de segunda geração,
tudo com o clique do mouse.
Empacotar mais tipos de metadados
As versões beta dão suporte a mais tipos de metadados, como Fluxo de trabalho, Fluxo, Painel e Tipo de artigo. Adicione esses tipos
aos seus pacotes de segunda geração.
Explore mais opções de gerenciamento (piloto)
Introduzimos dois novos tipos de pacotes de segunda geração: bloqueado e desbloqueado. Esses tipos de pacote estão disponíveis
na versão piloto. Você pode instalá-los em qualquer organização de rascunho ou sandbox, mas não em uma organização de produção.

Informações importantes para participantes do piloto
Caso você tenha explorado o empacotamento de segunda geração durante o piloto, lembre-se destas importantes informações antes
de começar a usar a versão beta.
Obter uma nova organização do Dev Hub
A organização do Dev Hub que você recebeu durante o piloto expirou. Você pode usar qualquer organização do Dev Hub a partir
da versão Winter '18. Ao habilitar o Dev Hub nessa organização, habilite também o Empacotamento de segunda geração para
participar da versão beta. Você pode usar o mesmo namespace utilizado durante o piloto, ou pode adquirir um novo namespace
para beta em uma organização Developer Edition.
Instalar a nova CLI
Antes de usar a versão beta, desinstale sua CLI Salesforce. Em seguida, instale a CLI conforme descrito no Guia de configuração do
Salesforce DX.
Colocar seus descritores de pacote em sfdx-project.json
Nós removemos o arquivo package2-descriptor.json. Agora, todos os detalhes de configuração do seu projeto, incluindo
os descritores de pacote, são especificados no arquivo sfdx-project.json.
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Ficar por dentro dos comandos novos e modificados da CLI
Se você estiver familiarizado com os comandos disponíveis durante o piloto, lembre-se dessas diferenças.
• Em vez de force:package2:version:install, agora você usa force:package:install. De modo semelhante:
– Para force:package2:install:get, agora use force:package:install:get.
– Para force:package2:installed:list, agora use force:package:installed:list.
– Para force:package2:uninstall, agora use force:package:uninstall.
• Não é mais necessário criar um manifesto do pacote, por isso, a CLI não contém mais o comando
force:package2:manifest:create.
• Removemos o comando force:package2:member:list. Em vez disso, visualize os membros do pacote em uma
organização assinante usando a opção Pacotes instalados no menu Configuração do Salesforce.

Considerações sobre o empacotamento de segunda geração
Tenha as seguintes considerações em mente ao usar o empacotamento de segunda geração.
A versão da API deve ser no mínimo 41.0
Descrição: Versões de API anteriores a 41.0 não são suportadas para pacotes de segunda geração.
Solução: Antes de criar um pacote de segunda geração, verifique se você configurou o sourceApiVersion no
sfdx-project.json para 41.0 ou posterior.
Pacotes desbloqueados e bloqueados podem ser instalados apenas em organizações de rascunho ou sandbox
Descrição: É possível criar três tipos de pacotes de segunda geração. Você pode instalar pacotes de segunda geração gerenciados
em qualquer organização. Pacotes bloqueados e desbloqueados são recursos piloto que podem ser instalados apenas em uma
organização sandbox ou rascunho.
Solução: Nenhuma.
Não é possível especificar uma versão de correção
Descrição: O número da versão do pacote, em quatro partes, inclui um segmento de correção, definido como major.minor.patch.build.
No entanto, não é possível criar uma correção para um pacote de segunda geração. A criação do pacote irá falhar se você definir
um número de correção no descritor do pacote. Fique ligado em versões de correção em uma próxima versão.
Solução: Sempre defina o segmento de correção do número da versão para 0. Por exemplo, 1.2.0.1 é válido, mas 1.2.1.1 não é.
Os metadados personalizados protegidos e as configurações personalizadas protegidas serão visíveis aos desenvolvedores
em uma organização de rascunho se os pacotes instalados compartilharem um namespace
Descrição: Tenha cuidado ao armazenar segredos em seus pacotes de segunda geração usando metadados personalizados protegidos
ou configurações personalizadas protegidas. É possível criar vários pacotes de segunda geração com o mesmo namespace. No
entanto, quando você instala esses pacotes em uma organização de rascunho, esses segredos serão visíveis a qualquer um dos seus
desenvolvedores que estiverem trabalhando em uma organização de rascunho com um namespace compartilhado. No futuro,
podemos adicionar uma palavra-chave "package-protected" para impedir o acesso a segredos de pacote nessas situações.
Solução: Nenhuma.

Deixar suas organizações de rascunho em forma (piloto)
Na versão Winter '18, o Salesforce DX está apresentando um piloto para levar "a forma" de uma organização de produção para uma
organização de rascunho. Você já pensou quais recursos e preferências especificar no arquivo de definição da organização de rascunho?
Ou desejou que fosse possível criar magicamente uma organização de rascunho com os recursos, limites e preferências da sua organização
de produção? Esse recurso permite criar rapidamente organizações de rascunho com a forma de outra organização.
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Importante: Fornecemos o recurso Fora da organização do Salesforce DX para determinados clientes por meio de um
programa-piloto que requer a concordância com termos e condições específicos. O recurso Forma da organização está sujeito a
alterações e não está disponível ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na
documentação, em comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de
qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas
nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Todos os comandos, parâmetros e outros recursos estão sujeitos a
alterações ou descontinuação a qualquer momento, com ou sem aviso. Não implemente uma funcionalidade desenvolvida com
esses comandos ou ferramentas.
Esse piloto é ideal para clientes que estão usando ativamente o Salesforce DX e desejam nos fornecer feedback construtivo. Planejamos
distribuir esse recurso para um pequeno grupo de clientes e expandir o público ao longo do tempo. Caso você tenha interesse em obter
acesso antecipado, preencha este formulário, um para cada equipe: https://goo.gl/forms/IJGjXwU5wSYunp7q1.

Serviços da plataforma Einstein: reconhecimento de imagens e
processamento de linguagem natural
Você não é um cientista de dados ou especialista em aprendizagem de máquina, mas quer integrar AI aos seus aplicativos? Use as APIs
dos Serviços da plataforma Einstein para ativar facilmente a AI nos seus aplicativos, com reconhecimento de imagens e processamento
de linguagem natural. Usando as APIs do Einstein Vision, você pode utilizar classificadores pré-treinados ou treinar seus próprios
classificadores personalizados para resolver uma grande variedade de casos de uso de reconhecimento especializado de imagens. Com
as APIs do Einstein Language (beta), você pode aproveitar o poder do processamento de linguagem natural para analisar texto e inferir
o sentimento ou a intenção por trás dele. Torne seus aplicativos mais inteligentes e pareça um gênio, tudo ao mesmo tempo.
NESTA SEÇÃO:
Einstein Language (beta): Incorpore processamento de linguagem natural aos seus aplicativos
Use as APIs do Einstein Language para incorporar processamento de linguagem natural aos seus aplicativos e liberar percepções
avançadas no texto. As APIs de linguagem incluem a API Einstein Intent e a API Einstein Sentiment.
Einstein Vision: modelos com diversos rótulos, feedback de modelo e conjuntos de dados globais
O Einstein Vision versão 2.0 foi lançado. Nessa versão, Einstein Vision agora é o termo genérico para todas as APIs de reconhecimento
de imagem. A API Einstein Vision agora se chama API Image Classification. Os novos recursos da API Image Classification incluem
modelos com diversos rótulos, a capacidade de adicionar feedback aos modelos e conjuntos de dados globais.

Einstein Language (beta): Incorpore processamento de linguagem natural aos seus
aplicativos
Use as APIs do Einstein Language para incorporar processamento de linguagem natural aos seus aplicativos e liberar percepções avançadas
no texto. As APIs de linguagem incluem a API Einstein Intent e a API Einstein Sentiment.
Nota: Esta versão contém uma versão beta do Einstein Language, o que significa que é um recurso de alta qualidade com
limitações conhecidas. O Einstein Language não está disponível ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie
sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a
disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas
decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e
sugestões sobre o Einstein Language no IdeaExchange, na comunidade Trailblazer.
A API Einstein Intent classifica texto não estruturado em rótulos definidos pelo usuário para entender melhor o que os usuários estão
tentando realizar. Use essa API para analisar o texto de emails, bate-papos ou formulários da Web a fim de:
• Determinar em quais produtos os clientes em potencial estão interessados e enviar consultas dos clientes para o vendedor adequado.
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• Encaminhar casos de serviço aos agentes ou departamentos corretos ou fornecer opções de autoatendimento.
• Entender as publicações dos clientes para fornecer autoatendimento personalizado em suas comunidades.
A API Einstein Sentiment classifica textos como positivos, negativos e neutros para entender o sentimento que está por trás dos textos.
Use essa API para analisar emails, mídia social e texto de bate-papo a fim de:
• Identificar o sentimento dos emails de um cliente em potencial para estabelecer uma tendência positiva ou negativa para o lead ou
oportunidade.
• Fornecer atendimento proativo, ajudando primeiramente os clientes insatisfeitos ou oferecendo promoções a clientes satisfeitos.
• Monitorar a percepção da sua marca em canais de mídia social, identificar defensores da marca e monitorar a satisfação dos clientes.
CONSULTE TAMBÉM:
Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Introdução ao Salesforce Einstein Language (beta)

Einstein Vision: modelos com diversos rótulos, feedback de modelo e conjuntos de
dados globais
O Einstein Vision versão 2.0 foi lançado. Nessa versão, Einstein Vision agora é o termo genérico para todas as APIs de reconhecimento
de imagem. A API Einstein Vision agora se chama API Image Classification. Os novos recursos da API Image Classification incluem modelos
com diversos rótulos, a capacidade de adicionar feedback aos modelos e conjuntos de dados globais.
NESTA SEÇÃO:
Alternar para o novo ponto final da API
Há um novo ponto final de API no pedaço! As APIs agora usam o ponto final https://api.einstein.ai. Ao acessar as APIs
dos Serviços da plataforma Einstein, você deve usar esse novo ponto final. O ponto final anterior, api.metamind.io, por
enquanto continua funcionando, mas você deve atualizar seu código para usar o novo ponto final, pois o antigo será descontinuado.
Usar feedback para otimizar seu modelo
Se um modelo classificar uma imagem incorretamente, você poderá adicionar essa imagem ao rótulo correto no conjunto de dados.
Então, você poderá treinar o conjunto de dados e atualizar o modelo. Esse ciclo de feedback melhora o modelo adicionando novos
dados.
Identificar vários objetos com um modelo de vários rótulos
É possível usar a API de Classificação de imagem para criar um modelo de vários rótulos. Um modelo de vários rótulos prevê várias
classes para uma única imagem. Digamos que você tenha um modelo de vários rótulos para equipamentos esportivos e classifique
uma imagem contendo uma luva e um taco de beisebol. A resposta de previsão contém probabilidades altas para as classes
beisebol-taco e beisebol-luva.
Classificar imagens com modelos predefinidos
O Einstein Vision oferece dois modelos predefinidos para ajudá-lo a começar a fazer previsões imediatamente.
Adicionar dados a um modelo com conjuntos de dados globais
Um conjunto de dados global é um conjunto de dados público contendo dados que você pode adicionar a um modelo personalizado.
Ao treinar um conjunto de dados para criar um modelo, você pode incluir dados de um conjunto de dados global. Considere a
possibilidade de usar um conjunto de dados global para criar uma classe negativa ou "outra" no seu modelo. Uma classe negativa
é retornada em uma previsão quando a imagem não corresponde a nenhuma outra classe.
A criação de um conjunto de dados requer um tipo de conjunto de dados
Quando você treina um conjunto de dados e cria um modelo, o tipo de modelo é herdado do tipo de conjunto de dados. O tipo de
modelo de que você precisa depende das imagens enviadas ao modelo e do que você deseja que o modelo identifique nessas
imagens.
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Chamadas da API Einstein Image Classification descontinuadas
Estas chamadas foram descontinuadas na versão 2.0 da API Einstein Image Classification.
Localizar objetos de imagem com o Einstein Object Detection (Beta)
Treine modelos de aprofundamento de aprendizado para reconhecer e contar múltiplos objetos distintos dentro de uma imagem
usando a API do Einstein Object Detection. A API identifica objetos dentro de uma imagem e fornece detalhes, como o tamanho e
a localização de cada objeto.
CONSULTE TAMBÉM:
Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services

Alternar para o novo ponto final da API
Há um novo ponto final de API no pedaço! As APIs agora usam o ponto final https://api.einstein.ai. Ao acessar as APIs
dos Serviços da plataforma Einstein, você deve usar esse novo ponto final. O ponto final anterior, api.metamind.io, por enquanto
continua funcionando, mas você deve atualizar seu código para usar o novo ponto final, pois o antigo será descontinuado.
Por exemplo, o ponto final para obter um conjunto de dados é
https://api.einstein.ai/v2/vision/datasets/<DATASET_ID>.

Usar feedback para otimizar seu modelo
Se um modelo classificar uma imagem incorretamente, você poderá adicionar essa imagem ao rótulo correto no conjunto de dados.
Então, você poderá treinar o conjunto de dados e atualizar o modelo. Esse ciclo de feedback melhora o modelo adicionando novos
dados.
Com as chamadas de API de feedback, você pode:
• Adicionar uma imagem classificada incorretamente a um conjunto de dados com o rótulo correto.
• Obter uma lista de imagens adicionadas como feedback a um conjunto de dados.
• Criar um modelo ou atualizar um modelo existente usando imagens de feedback.
Digamos que você tenha um modelo que classifique praias e montanhas. Você envia a imagem alps.jpg ao modelo para obter
uma previsão. O modelo responde com uma alta probabilidade de que a imagem seja de uma praia (na classe Praias). Porém, você
estava esperando uma alta probabilidade de que a imagem fosse de uma montanha (na classe Montanhas). A imagem foi classificada
incorretamente. Use uma das chamadas de API de feedback para adicionar a imagem classificada incorretamente com o rótulo correto
ao conjunto de dados em que o modelo foi criado.
Esta chamada de cURL adiciona alps.jpg como um novo exemplo ao conjunto de dados. O parâmetro de solicitação
expectedLabel=Mountains especifica que a imagem seja adicionada à classe correta no conjunto de dados.
curl-X POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H "Content-Type:
multipart/form-data" -F "modelId=3CMCRC572BD3OZTQSTTUU4733Y" -F "data=@c:\data\alps.jpg"
-F "expectedLabel=Mountains" https://api.einstein.ai/v2/vision/feedback

Depois de adicionar imagens de feedback ao conjunto de dados, você poderá treinar o conjunto de dados novamente e atualizar o
modelo.
CONSULTE TAMBÉM:
Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Adicionar feedback a um conjunto de dados
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Identificar vários objetos com um modelo de vários rótulos
É possível usar a API de Classificação de imagem para criar um modelo de vários rótulos. Um modelo de vários rótulos prevê várias classes
para uma única imagem. Digamos que você tenha um modelo de vários rótulos para equipamentos esportivos e classifique uma imagem
contendo uma luva e um taco de beisebol. A resposta de previsão contém probabilidades altas para as classes beisebol-taco e beisebol-luva.

Iniciar com o conjunto de dados
Para criar um modelo de vários rótulos, comece com o conjunto de dados. Ao criar o conjunto de dados, especifique um tipo
image-multi-label. Esta chamada de cURL cria um conjunto de dados.
curl-X POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H "Content-Type:
multipart/form-data" -F "path=http://einstein.ai/images/sports.zip" -F
"type=image-multi-label" https://api.einstein.ai/v2/vision/datasets/upload

Para criar um modelo de vários rótulos, treine o conjunto de dados de vários rótulos usando o mesmo ponto final de um modelo de
classificação padrão: https://api.einstein.ai/v2/vision/train.

Obter métricas de modelo
Depois de criar um modelo de vários rótulos, você pode obter as métricas de modelo para determinar o nível de precisão e desempenho
do modelo. As métricas de um modelo de vários rótulos são obtidas da mesma maneira as métricas de um modelo de classificação
padrão, mas o formato da resposta é diferente. Este cURL obtém as métricas do modelo.
curl-X GET -H "Authorization: Bearer <TOKEN> "-H" Cache-Control: no-cache"
https://api.einstein.ai/v2/vision/models/<MODEL_ID>

Classificar uma imagem
A classificação de uma imagem usa a mesma chamada do modelo de classificação de imagem padrão, mas a resposta é diferente.
curl -X POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H
"Content-Type: multipart/form-data" -F "modelId=<YOUR_MODEL_ID>" -F
"sampleLocation=http://web.yoursite.com/<IMAGE_FILE>.png"
https://api.einstein.ai/v2/vision/predict

A resposta retorna todas as classes no modelo. Cada probabilidade tem um valor de 0 a 1, com as classes de probabilidade mais alta no
topo. Aqui está um exemplo de resposta de um modelo de vários rótulos para esportes.
{
"probabilities": [
{
"label": "baseball-bat",
"probability": 0.7356758
},
{
"label": "baseball-glove",
"probability": 0.74909562
},
{
"label": "basketball-hoop",
"probability": 0.112600096
},
{
"label": "tennis-ball",
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"probability": 0.088070825
},
{
"label": "tennis-racket",
"probability": 0.0854089
},
{
"label": "tennis-court",
"probability": 0.0007318517
}
],
"object": "predictresponse"
}

CONSULTE TAMBÉM:
Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Determinar o tipo de modelo necessário
Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Criar um conjunto de dados de forma assíncrona a partir de um arquivo zip
Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Treinar um conjunto de dados
Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Obter métricas de modelo com diversos rótulos

Classificar imagens com modelos predefinidos
O Einstein Vision oferece dois modelos predefinidos para ajudá-lo a começar a fazer previsões imediatamente.
• Modelo de imagem de vários rótulos – classifica imagens que contêm vários objetos. Quando você classifica uma imagem usando
esse modelo, ele retorna uma previsão para cada classe no modelo e uma probabilidade para cada classe. Como esse modelo detecta
vários objetos em uma imagem, as probabilidades não somam 1.
• Modelo de imagem de cena – classifica imagens de cenas internas e externas. O modelo retorna as cinco principais classes, com a
probabilidade mais alta em primeiro lugar. O modelo de imagem de cena é um modelo de classificação padrão, o que significa que
a soma de todas as probabilidades é 1.
Este comando cURL faz uma previsão com base no modelo de imagem de cena.
curl-X POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H "Content-Type:
multipart/form-data" -F "sampleLocation=http://einstein.ai/images/gym.jpg" -F
"modelId=SceneClassifier" https://api.einstein.ai/v2/vision/predict

O modelo retorna uma resposta semelhante a este JSON.
{
"probabilities": [
{
"label": "Gym interior",
"probability": 0.996387
},
{
"label": "Airport terminal",
"probability": 0.0025247275
},
{
"label": "Office or Cubicles",
"probability": 0.00049142947
},
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{
"label": "Bus or train interior",
"probability": 0.00019321487
},
{
"label": "Restaurant patio",
"probability": 0.000069430374
}
],
"object": "predictresponse"
}

CONSULTE TAMBÉM:
Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Usar os modelos predefinidos
Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Lista de classes de modelo de imagem da cena
Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Lista de classes de modelo de imagem com diversos rótulos

Adicionar dados a um modelo com conjuntos de dados globais
Um conjunto de dados global é um conjunto de dados público contendo dados que você pode adicionar a um modelo personalizado.
Ao treinar um conjunto de dados para criar um modelo, você pode incluir dados de um conjunto de dados global. Considere a possibilidade
de usar um conjunto de dados global para criar uma classe negativa ou "outra" no seu modelo. Uma classe negativa é retornada em
uma previsão quando a imagem não corresponde a nenhuma outra classe.
Ao treinar um conjunto de dados, especifique o ID do conjunto de dados global para incluir seus dados no modelo criado pelo processo
de treinamento. Este comando de cURL especifica withGlobalDatasetId no parâmetro de solicitação trainParams.
curl -X POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H
"Content-Type: multipart/form-data" -F "name=Beaches and Mountains w/Global Other Dataset"
-F "datasetId=<DATASET_ID>" -F "trainParams={\"withGlobalDatasetId\" : 1005161}"
https://api.einstein.ai/v2/vision/train

Quando você envia uma imagem para classificação e ela não corresponde a uma classe no seu conjunto de dados, o resultado se parece
com este JSON.
{
"probabilities": [
{
"label": "other",
"probability": 0.99999857
},
{
"label": "Beaches",
"probability": 8.929781e-7
},
{
"label": "Mountains",
"probability": 5.91046e-7
}
],
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"object": "predictresponse"
}

CONSULTE TAMBÉM:
Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Usar conjuntos de dados globais

A criação de um conjunto de dados requer um tipo de conjunto de dados
Quando você treina um conjunto de dados e cria um modelo, o tipo de modelo é herdado do tipo de conjunto de dados. O tipo de
modelo de que você precisa depende das imagens enviadas ao modelo e do que você deseja que o modelo identifique nessas imagens.
Na API Einstein Image Classification versão 2.0, o parâmetro type agora é exigido quando você cria um conjunto de dados. Os valores
válidos são:
• image – conjunto de dados de classificação padrão. Modelos criados com esse tipo de conjunto de dados classificam uma imagem
em uma única classe.
• image-multi-label – conjunto de dados de classificação com vários rótulos. Modelos criados com esse tipo de conjunto de
dados classificam uma imagem em várias classes.
CONSULTE TAMBÉM:
Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Determinar o tipo de modelo necessário
Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Criar um conjunto de dados de forma assíncrona a partir de um arquivo zip
Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Criar um conjunto de dados de forma síncrona a partir de um arquivo zip

Chamadas da API Einstein Image Classification descontinuadas
Estas chamadas foram descontinuadas na versão 2.0 da API Einstein Image Classification.
/vision/datasets/<DATASET_ID>/labels

Criar um rótulo. Agora você deve passar os rótulos ao criar o conjunto de dados.
/vision/datasets/<DATASET_ID>/labels/<LABEL_ID>

Obter um rótulo.
/vision/datasets/<ID_CONJUNTO_DE_DADOS>/examples/<ID_EXEMPLO>

Obter um exemplo.
/vision/datasets/<ID_CONJUNTO_DE_DADOS>/examples/<ID_EXEMPLO>

Excluir um exemplo.

Localizar objetos de imagem com o Einstein Object Detection (Beta)
Treine modelos de aprofundamento de aprendizado para reconhecer e contar múltiplos objetos distintos dentro de uma imagem usando
a API do Einstein Object Detection. A API identifica objetos dentro de uma imagem e fornece detalhes, como o tamanho e a localização
de cada objeto.
Nota: Esta versão contém uma versão beta do Einstein Object Detection, o que significa que é um recurso de alta qualidade com
limitações conhecidas. O Einstein Object Detection não está publicamente disponível, a menos ou até que a Salesforce anuncie
sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a
disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas
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decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e
sugestões sobre o Einstein Object Detection no IdeaExchange, na comunidade Trailblazer.
Para cada objeto ou conjunto de objetos localizado na imagem, a API retornará as coordenadas para a caixa de ligação do objeto e o
rótulo de classe. Ela também retorna a probabilidade do objeto corresponder com o rótulo de classe. Alguns cenários para uso da API
do Object Detection incluem a localização de logotipos do produto em imagens ou a contagem de produtos em prateleiras.
O Einstein Object Detection é parte do Einstein Vision, assim, as chamadas que você faz são similares às chamadas por modelos de
imagem e de múltiplos rótulos. Entretanto, um modelo de detecção de objeto é diferente de um modelo de múltiplos rótulos. Um
modelo de múltiplos rótulos retorna a probabilidade de que objetos específicos estão em uma imagem. Por outro lado, um modelo de
detecção de objeto identifica a localização de objetos específicos dentro de uma imagem.

Iniciar com o conjunto de dados
Para criar um modelo de detecção, comece com o conjunto de dados. Ao criar um conjunto de dados, especifique image-detection
como o tipo. Esta chamada de cURL cria um conjunto de dados.
curl-X POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H "Content-Type:
multipart/form-data" -F "path=http://<DATA_URL>/products.zip" -F "type=image-detection"
https://api.einstein.ai/v2/vision/datasets/upload

Para criar o modelo, treine o conjunto de dados de detecção usando o mesmo ponto de extremidade de um modelo de classificação
padrão: https://api.einstein.ai/v2/vision/train.

Classificar uma imagem
A classificação de uma imagem usa o novo ponto de extremidade /detect. A imagem que você passa pode estar em uma unidade
local ou referenciada por um URL.
curl -X POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" -H
"Content-Type: multipart/form-data" -F "modelId=<YOUR_MODEL_ID>" -F
"sampleLocation=http://web.yoursite.com/<IMAGE_FILE>.png"
https://api.einstein.ai/v2/vision/detect

Digamos que uma empresa esteja usando a API para detectar produtos em prateleiras de lojas. Depois de enviar uma imagem para
detecção, você recebe uma resposta que se parece com este JSON. Os rótulos que você vê variam dependendo dos rótulos em seu
modelo. A resposta retorna um rótulo, uma probabilidade e coordenadas para uma caixa de ligação. Essas coordenadas especificam
onde o item foi detectado na imagem.
{
"probabilities": [
{
"label": "Bran Cereal",
"probability": 0.9994634,
"boundingBox": {
"minX": 325,
"minY": 300,
"maxX": 483,
"maxY": 402
}
},
{
"label": "Out of Stock",
"probability": 0.99834275,
"boundingBox": {
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322,
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385

}
},
{
"label": "Oat Cereal",
"probability": 0.9977386,
"boundingBox": {
"minX": 697,
"minY": 356,
"maxX": 789,
"maxY": 395
}
},
{
"label": "Protein Mix",
"probability": 0.99745244,
"boundingBox": {
"minX": 40,
"minY": 289,
"maxX": 150,
"maxY": 332
}
},
{
"label": "Corn Flakes",
"probability": 0.9832312,
"boundingBox": {
"minX": 390,
"minY": 101,
"maxX": 431,
"maxY": 134
}
},
{
"label": "Other",
"probability": 0.94256777,
"boundingBox": {
"minX": 368,
"minY": 350,
"maxX": 447,
"maxY": 408
}
}
] }

CONSULTE TAMBÉM:
Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Determinar o tipo de modelo necessário
Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Criar um conjunto de dados de forma assíncrona a partir de um arquivo zip
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Componentes do Lightning: Segurança, produtividade do desenvolvedor
e eficiência e flexibilidade da interface do usuário
A estrutura dos Componentes do Lightning se aplica para Lightning Experience, Salesforce para
Android, Salesforce para iOS e Web móvel do Salesforce. Use a estrutura para construir os aplicativos
móveis e as páginas no Salesforce para Android, Salesforce para iOS, Web móvel do Salesforce,
Lightning Experience, Salesforce Classic e Comunidades.
Use componentes prontos para utilização ou crie seus próprios componentes com JavaScript, HTML,
CSS, Apex ou qualquer código ativado para a web.
O AppExchange permite que você instale componentes criados por parceiros do Salesforce ou
publique os seus próprios componentes.
Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning.
NESTA SEÇÃO:
Atualizações críticas para restrições de CSP mais rígidas
As restrições mais rígidas da Política de segurança de conteúdo (CSP) foram desacopladas do
LockerService e não são aplicadas a organizações de produção na versão Winter '18. Em vez
disso, para lhe conceder mais tempo para atualizar seu código de modo que ele funcione com
a CSP mais rígida, as alterações de CSP mais rígida estão disponíveis em duas atualizações
críticas que afetam apenas organizações Developer Edition e de sandbox.

EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce
Classic e Lightning
Experience
Disponível para uso em:
Edições Contact Manager,
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer
Criar componentes do
Lightning usando a UI nas
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer
Editions ou em um sandbox.

Criar interfaces do usuário incríveis com os novos componentes do Lightning de base
Acelere seu desenvolvimento com um conjunto recente de 30 novos componentes do Lightning integrados. Os novos componentes
cobrem uma ampla gama de elementos da interface do usuário e dão a você todo um novo conjunto de ferramentas para seu
desenvolvimento.
Conhecer a nova biblioteca de componentes (beta)
Encontre componentes com mais facilidade com a biblioteca de componentes pesquisável. Veja a aparência dos componentes com
exemplos interativos.
Conhecer o Visualizador de API LockerService atualizado
O Visualizador de API LockerService tem uma interface do usuário simplificada e um design visual baseado no Sistema de design
do Salesforce Lightning. O visualizador de API permite explorar as propriedades disponíveis nas versões seguras das APIs DOM
JavaScript essenciais, como window. Use o visualizador de API para comparar os objetos compatíveis com o navegador às suas
versões seguras, por exemplo, window e SecureWindow, para evidenciar considerações de compatibilidade.
A validação do código do componente ocorre de modo automático quando você salva
O código JavaScript do componente do Lightning é validado quando você o salva. A validação garante que seus componentes
sejam escritos usando as práticas recomendadas e evite armadilhas comuns que podem torná-los incompatíveis com o LockerService.
A validação ocorre de modo automático quando você salva recursos do componente do Lightning no Developer Console, no seu
IDE favorito, e via API.
Alterações no processamento da expressão $Label
Expressões em strings JavaScript não são mais automaticamente desreferenciadas (avaliadas e resolvidas). Isso afeta principalmente
o uso do provedor de valor global $Label. Se você tem usado expressões de rótulo como "{!$Label.c.someLabel}" em strings
JavaScript, verá que elas não são mais resolvidas para o texto do rótulo personalizado real. Em vez disso, você verá a expressão do
rótulo em si.
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Criar modelos de páginas personalizados com componentes do Lightning
Agora você não está mais limitado aos modelos padrão disponíveis para as páginas Inicial, de aplicativo e de registro do Lightning.
Considere suas necessidades de negócio e crie seu próprio modelo de página personalizado com a estrutura e os componentes que
você definir. Adicione tantas regiões quanto precisar, e até mesmo com estilo personalizado.
Usar serviços do Apex no lightning:container (disponível ao público em geral)
O componente do contêiner do Lightning permite especificar a Política de segurança de conteúdo (CSP) do seu conteúdo em iframe.
Anteriormente, você poderia definir um CSP de mínimo, Lightning ou personalizado com um padrão de Lightning.
Agora, você pode definir um nível CSP de baixo, alto ou personalizado, com um padrão de baixo. Essa alteração se
aplica somente ao Lightning Experience.
Usar o Serviço de dados do Lightning para realizar operações de registro sem um Apex code (disponível ao público em geral)
Use o Lightning Data Service para carregar, criar, editar ou excluir um registro em seu componente sem usar Apex code. O Serviço
de dados do Lightning melhora o desempenho e a consistência de dados entre seus componentes.
Retornar um resultado de aura:method
Tornamos mais fácil retornar um resultado de aura:method, que é usado para comunicação de um componente pai para um
componente filho que ele contém. Use a instrução return para retornar um valor do código JavaScript assíncrono.
Limite de dados de carga útil do cliente aumentado para 4 MB
A estrutura coloca ações no lado do servidor em lotes na fila em uma solicitação de servidor. A carga útil da solicitação inclui todas
as ações e seus dados serializados no JSON. O limite de carga útil de solicitação foi aumentado para 4 MB. Anteriormente era 1 MB.
Traduzir guias de Componentes do Lightning
O Translation Workbench dá suporte para a tradução de nomes de guias do componente do Lightning assim como outras guias.
Traduza os nomes das suas guias do componente do Lightning para todos os idiomas aos quais sua organização ou componente
dá suporte para que seus usuários e clientes possam trabalhar no idioma que preferirem. Se uma versão traduzida estiver disponível,
os nomes da guia do componente do Lightning serão exibidos no idioma do usuário atual.
A correspondência de caracteres curinga em aura:dependency foi descontinuada
A correspondência de caracteres curinga pode causar erros de validação quando nenhum recurso corresponder. A correspondência
de caracteres curinga também pode tornar mais lento o tempo de carregamento de página porque ela envia mais definições que
o necessário ao cliente. Em vez disso, adicione uma marcação <aura:dependency> para cada recurso que não seja referido
diretamente na marcação do componente.
Componentes do Lightning novos e alterados
Crie interfaces do usuário rapidamente com uma variedade de novos componentes.
Eventos novos e alterados do Lightning
Os eventos do Lightning facilitam a comunicação entre os componentes e aumentam a interatividade em seus aplicativos.
Interfaces novas e alteradas do Lightning
As interfaces do Lightning permitem que um componente seja usado em diferentes contextos ou receba dados de contexto adicionais.

Atualizações críticas para restrições de CSP mais rígidas
As restrições mais rígidas da Política de segurança de conteúdo (CSP) foram desacopladas do LockerService e não são aplicadas a
organizações de produção na versão Winter '18. Em vez disso, para lhe conceder mais tempo para atualizar seu código de modo que
ele funcione com a CSP mais rígida, as alterações de CSP mais rígida estão disponíveis em duas atualizações críticas que afetam apenas
organizações Developer Edition e de sandbox.
As duas atualizações críticas, uma para Comunidades e uma para outros contextos, são:
• Ativar a política de segurança de conteúdo mais rígida para componentes do Lightning
• Ativar a política de segurança de conteúdo mais rígida para componentes do Lightning em comunidades
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A estrutura de componente do Lightning já usa CSP, que é um padrão W3C, para controlar a origem do conteúdo que pode ser carregado
em uma página. Essas atualizações críticas restringem a CSP para reduzir o risco de ataques de script entre sites.
A menção a uma CSP mais rígida talvez soe familiar para você. Na atualização crítica do LockerService da versão Spring '17, introduzimos
a CSP mais rígida para bloquear as palavras-chave unsafe-inline e unsafe-eval em scripts em linha (script-src). Essas
alterações de CSP foram aplicadas apenas em sandboxes e organizações Developer Edition.

Linha de tempo da atualização crítica
A CSP mais rígida estará disponível gradualmente para mais organizações. Esta é a linha de tempo planejada, mas o cronograma pode
mudar em versões futuras.
Atualização crítica

Summer '17 Winter '18

Summer '18

Winter '19
(outubro de
2018)

Ativar a CSP mais rígida para
componentes do Lightning

DESATIVADA por padrão, a menos que o LockerService tenha
sido ativado na versão Spring '17

Ativada para
todas as
organizações

Sandbox e
organizações DE Ativar a CSP mais rígida para
componentes do Lightning em
comunidades
Ativar a CSP mais rígida para
componentes do Lightning
Organizações de
Ativar a CSP mais rígida para
produção
componentes do Lightning em
comunidades

Spring '18
(fevereiro
de 2018)

DESATIVADA por padrão

N/R

ATIVADA por padrão

N/R

DESATIVADA por padrão

Winter '18
As atualizações críticas estão disponíveis apenas em sandboxes e organizações Developer Edition. Nesta versão, a CSP mais rígida
não é aplicada a organizações de produção.
Spring '18 (planos futuros)
As atualizações críticas serão estendidas a todas as organizações, incluindo organizações de produção.
• "Ativar a política de segurança de conteúdo mais rígida para componentes do Lightning" estará ativado por padrão
• "Ativar a política de segurança de conteúdo mais rígida para componentes do Lightning em comunidades" estará desativado
por padrão
Você pode ativar e desativar as duas atualizações críticas para fins de teste com a frequência necessária.
Winter '19 (planos futuros)
Ambas as atualizações críticas serão ativadas automaticamente para todas as organizações quando as atualizações críticas expirarem.

Ativar "Ativar a política de segurança de conteúdo mais rígida para componentes do Lightning"
A CSP mais rígida é ativada por padrão para sandboxes e organizações Developer Edition que tenham ativado anteriormente a atualização
crítica "Ativar segurança do Lightning LockerService". Para todos os outros sandboxes e organizações Developer Edition, a CSP mais
rígida é desativada por padrão.
Para ativar a CSP mais rígida:
1. Em Configuração, insira Atualizações críticas na caixa Busca rápida e selecione Atualizações críticas.
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2. Para "Ativar a política de segurança de conteúdo mais rígida para componentes do Lightning", clique em Ativar.
3. Atualize a página do navegador para prosseguir com a CSP mais rígida ativada.
O que esta atualização crítica afeta?
Esta atualização crítica ativa a CSP mais rígida em sandboxes e organizações Developer Edition para:
• Lightning Experience
• O aplicativo Salesforce
• Aplicativos autônomos criados por você (por exemplo, myApp.app)
A atualização crítica não afeta:
• Salesforce Classic
• Todos os aplicativos para Salesforce Classic, como o Salesforce Console no Salesforce Classic
• O Lightning Out, que permite executar componentes do Lightning em um contêiner fora dos aplicativos do Lightning, como
componentes do Lightning no Visualforce e em comunidades baseadas no Visualforce. O contêiner define as regras de CSP.

Ativar "Ativar a política de segurança de conteúdo mais rígida para componentes do Lightning em
comunidades"
A CSP mais rígida é desativada por padrão para sandboxes e organizações Developer Edition.
Além de afetar componentes personalizados do Lightning, a CSP mais rígida, quando ativada, também afeta a marcação usada em
<head> nas páginas da sua comunidade. Scripts em linha não são permitidos e um aviso aparece quando você insere marcações sem
suporte em Configurações > Avançado no Community Builder.
Para ativar a CSP mais rígida para comunidades:
1. Em Configuração, insira Atualizações críticas na caixa Busca rápida e selecione Atualizações críticas.
2. Para "Ativar a política de segurança de conteúdo mais rígida para componentes do Lightning em comunidades", clique em Ativar.
3. Atualize a página do navegador para prosseguir com a CSP mais rígida ativada.
O que esta atualização crítica afeta?
Essa atualização crítica ativa a CSP mais rígida em sandboxes e organizações Developer Edition apenas para comunidades.
A atualização crítica não afeta:
• Salesforce Classic
• Todos os aplicativos para Salesforce Classic, como o Salesforce Console no Salesforce Classic
• O Lightning Out, que permite executar componentes do Lightning em um contêiner fora dos aplicativos do Lightning, como
componentes do Lightning no Visualforce e em comunidades baseadas no Visualforce. O contêiner define as regras de CSP.

Criar interfaces do usuário incríveis com os novos componentes do Lightning de base
Acelere seu desenvolvimento com um conjunto recente de 30 novos componentes do Lightning integrados. Os novos componentes
cobrem uma ampla gama de elementos da interface do usuário e dão a você todo um novo conjunto de ferramentas para seu
desenvolvimento.
Estamos trabalhando para alcançar a paridade com os componentes do Sistema de design do Lightning, e esta versão nos aproxima
dessa meta. Aqui está um resumo visual do que temos guardado para você.
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Se essa captura de tela não lhes fizer jus, acesse Componentes do Lightning novos e alterados para muito mais detalhes, incluindo muito
mais capturas de tela.
CONSULTE TAMBÉM:
Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning: Referência do componente

Conhecer a nova biblioteca de componentes (beta)
Encontre componentes com mais facilidade com a biblioteca de componentes pesquisável. Veja a aparência dos componentes com
exemplos interativos.
Para explorar a nova biblioteca de componentes, acesse
https://<myDomain>.lightning.force.com/componentReference/suite.app, em que <myDomain> é
o nome do seu domínio do Salesforce personalizado. Você também pode continuar usando /auradocs/reference.app na

sua organização. A seção Referência do componente no Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning continua disponível para
você.
Nota: Esta versão contém uma versão beta da Biblioteca de componentes, o que significa que é um recurso de alta qualidade
com limitações conhecidas. A Biblioteca de componentes não está disponível ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce
anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos
garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome
suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral.
Vamos dar uma olhada em alguns dos destaques. Foram-se os dias em que era preciso imaginar como um componente do Lightning
seria renderizado e se comportaria no seu navegador. Muitos componentes agora têm exemplos interativos (1) e código-fonte (2) para
padrões comuns. Você também pode aprender sobre como um componente é usado em uma lista de exemplos (3).
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Estamos tornando mais fácil para você localizar o componente que está procurando. Agora você pode pesquisar em nomes e descrições
de componentes.

Considerações de uso
A Biblioteca de componentes vem com as limitações a seguir.
• Você deve ter feito login para visualizar a Biblioteca de componentes, uma vez que ela está disponível somente como uma experiência
autenticada.
• A documentação da API JavaScript não está disponível.
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• Interfaces e eventos fornecem somente nomes e descrições de atributos. O Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning
fornece informações detalhadas sobre interfaces e eventos.

Conhecer o Visualizador de API LockerService atualizado
O Visualizador de API LockerService tem uma interface do usuário simplificada e um design visual baseado no Sistema de design do
Salesforce Lightning. O visualizador de API permite explorar as propriedades disponíveis nas versões seguras das APIs DOM JavaScript
essenciais, como window. Use o visualizador de API para comparar os objetos compatíveis com o navegador às suas versões seguras,
por exemplo, window e SecureWindow, para evidenciar considerações de compatibilidade.

Acesse o Visualizador de API LockerService no site de documentação do Aura Framework de software livre,
http://documentation.auraframework.org.

A validação do código do componente ocorre de modo automático quando você
salva
O código JavaScript do componente do Lightning é validado quando você o salva. A validação garante que seus componentes sejam
escritos usando as práticas recomendadas e evite armadilhas comuns que podem torná-los incompatíveis com o LockerService. A
validação ocorre de modo automático quando você salva recursos do componente do Lightning no Developer Console, no seu IDE
favorito, e via API.
As falhas de validação são tratadas como erros e impedem que mudanças sejam salvas. Mensagens de erro explicam as falhas. Dependendo
da ferramenta que você está usando, esses erros estão presentes de diferentes maneiras. Por exemplo, o Developer Console mostra um
alerta para o primeiro erro que encontra (1) e lista todos os erros de validação descobertos na guia Problemas (2).
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As validações são aplicadas apenas a componentes definidos para a API versão 41.0 e posterior. Se o serviço de validação o impedir de
salvar alterações importantes, defina a versão do componente como API 40.0 ou anterior para desativar as validações temporariamente.
Quando você tiver corrigido os erros de codificação, retorne seu componente para a API 41.0 ou posterior para salvá-lo com validações
aprovadas.
O serviço de validação é implementado usando uma ferramenta de linting JavaScript de software livre, ESLint. O ESLint pode verificar o
código para dezenas de erros diferentes e práticas não recomendadas. Para manter o foco na compatibilidade do LockerService, o serviço
de validação de componente do Lightning adota somente algumas dessas regras, como verificação para garantir que seu código não
chame eval(). Também adicionamos algumas regras personalizadas específicas do LockerService, como verificação para garantir
que seu código chame somente APIs públicas. Para uma lista completa de regras impostas pelo serviço de validação, consulte o Guia
do desenvolvedor de componentes do Lightning.
Nota: O serviço de validação de componente do Lightning e a ferramenta de linha de comando do Salesforce DX
(force:lightning:lint) usam ESLint para realizar uma análise estática do seu código. Porém, as duas ferramentas usam
regras diferentes. O serviço de validação usa um pequeno subconjunto das regras da ferramenta CLI e todas as falhas são tratadas
como erros. A ferramenta CLI oferece uma análise mais abrangente, mas falhas não impedem seu código de ser salvo.
Esse novo serviço de validação é uma ferramenta importante para adotar as práticas recomendadas de codificação exigidas para trabalhar
com o LockerService. Validações ajudam a detectar violações antes que você tenha investido muito em um design ou implementação
em particular. Porém, o serviço de validação impõe apenas um conjunto firme e focado de regras, e não impede bugs nem mau design
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de software. Trate o serviço de validação como um ponto de partida para garantir que seu código seja bem escrito, não como uma
prova de que você atingiu essa meta.
CONSULTE TAMBÉM:
Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning: Validações do código do componente do Lightning

Alterações no processamento da expressão $Label
Expressões em strings JavaScript não são mais automaticamente desreferenciadas (avaliadas e resolvidas). Isso afeta principalmente o
uso do provedor de valor global $Label. Se você tem usado expressões de rótulo como "{!$Label.c.someLabel}" em strings JavaScript,
verá que elas não são mais resolvidas para o texto do rótulo personalizado real. Em vez disso, você verá a expressão do rótulo em si.
Em versões anteriores, o uso de métodos não documentados para avaliação de rótulos frequentemente funcionava. Com esta versão,
a avaliação da expressão do rótulo comporta-se apenas conforme documentado. A avaliação mais rígida da expressão é um aprimoramento
de segurança e elimina alguns antipadrões no trabalho com rótulos.
Nota: Você ainda pode usar expressões de rótulo estaticamente na marcação do componente no recurso .cmp. Isto é,
{!$Label.c.someLabel} ainda funciona bem nas marcações .cmp e .app.
A forma correta de resolver uma referência de rótulo em JavaScript é usar a função de utilitário $A.get(labelReference).
Correto: cmp.set("v.myLabel", $A.get("$Label.c.someLabel"));
Incorreto: cmp.set("v.myLabel", "{!$Label.c.someLabel}");
$A.get() geralmente requer que a referência do rótulo seja estática, isto é, conhecida no momento da compilação. Por exemplo,

não é possível construir uma referência de rótulo no tempo de execução usando a concatenação de strings. Caso até o tempo de
execução não seja possível conhecer o rótulo personalizado específico a ser referenciado, existem duas formas de pesquisar um rótulo
dinamicamente. Uma dessas técnicas também é afetada por essa alteração.
• Use a função de utilitário $A.getReference("$Label.c." + labelKey) para permitir que a estrutura recupere o
rótulo. Essa técnica não muda em relação às versões anteriores.
O valor retornado é uma referência, não uma string nem uma expressão. Consulte "Como obter rótulos em JavaScript" no Guia do
desenvolvedor de componentes do Lightning para obter detalhes sobre como usar uma referência para definir rótulos de UI.
• Chame seu próprio método controlador Apex para pesquisar e retornar rótulos usando System.Label. Dependendo de como
você implementa essa técnica, é possível que haja alteração de comportamento nesta versão.
Com essa técnica, seu método controlador deve resolver o valor do rótulo no servidor no Apex e retornar uma string para seu código
cliente. Esse valor deve ser a string do rótulo real; não é possível retornar uma expressão no formato de string.
Correto:
String theLabel = System.Label.someLabel;
return theLabel;

Incorreto:
String theLabel = "{!$Label.c.someLabel}";
return theLabel;

Os métodos corretos para acessar rótulos personalizados em JavaScript e Apex não mudaram e estão documentados no Guia do
desenvolvedor de componentes do Lightning. É necessário atualizar seu código para usar o método correto para referenciar rótulos
personalizados.
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Criar modelos de páginas personalizados com componentes do Lightning
Agora você não está mais limitado aos modelos padrão disponíveis para as páginas Inicial, de aplicativo e de registro do Lightning.
Considere suas necessidades de negócio e crie seu próprio modelo de página personalizado com a estrutura e os componentes que
você definir. Adicione tantas regiões quanto precisar, e até mesmo com estilo personalizado.
Consulte Levar a personalização de página do Lightning a um nível totalmente novo com modelos de páginas personalizados para obter
detalhes.

Usar serviços do Apex no lightning:container (disponível ao público em geral)
O componente do contêiner do Lightning permite especificar a Política de segurança de conteúdo (CSP) do seu conteúdo em iframe.
Anteriormente, você poderia definir um CSP de mínimo, Lightning ou personalizado com um padrão de Lightning.
Agora, você pode definir um nível CSP de baixo, alto ou personalizado, com um padrão de baixo. Essa alteração se aplica
somente ao Lightning Experience.
O componente do contêiner do Lightning permite usar estruturas de terceiros em um iframe em uma página do Lightning.
Um nível CSP de alto permite ancestrais do quadro somente do domínio do Lightning, enquanto um nível do CSP de baixo permite
conteúdo de outras origens. Um nível de CSP de personalizado permite que você defina seu próprio cabeçalho CSP.
Com um nível de CSP de baixo, você pode acessar a API de streaming e chamar métodos do Apex de um componente de contêiner
do Lightning.

Usar o Serviço de dados do Lightning para realizar operações de registro sem um
Apex code (disponível ao público em geral)
Use o Lightning Data Service para carregar, criar, editar ou excluir um registro em seu componente sem usar Apex code. O Serviço de
dados do Lightning melhora o desempenho e a consistência de dados entre seus componentes.
O Serviço de dados do Lightning (LDS) é a contraparte dos Componentes do Lightning do controlador padrão do Visualforce, fornecendo
acesso aos dados exibidos em uma página. Sem o LDS, cada componente em um aplicativo faz chamadas independentes ao servidor
para realizar operações CRUD em um registro, mesmo que todos os aplicativos dos componentes obtenham os mesmos dados do
registro. Cada chamada de servidor redundante reduz o desempenho e, potencialmente, leva a inconsistências, criando situações em
que uma chamada de servidor atualiza um componente, deixando os outros componentes desatualizados.
O LDS identifica e elimina solicitações que envolvem os mesmos dados de registro, enviando uma única solicitação de dados compartilhada
que atualiza todos os componentes relevantes. Não apenas isso elimina situações em que os componentes podem ter dados inconsistentes,
como também atua como um hub de editor que notifica componentes sobre alterações de dados.
O LDS dá suporte a objetos personalizados e aos objetos a seguir.
• Account

• MarketingAction

• ServiceResourceSkill

• AccountTeamMember

• MarketingResource

• ServiceTerritory

• Asset

• Note

• ServiceTerritoryLocation

• AssetRelationship

• OperatingHours

• ServiceTerritoryMember

• AssignedResource

• Opportunity

• Shipment

• AttachedContentNote

• OpportunityLineItem

• SkillRequirement

• BusinessAccount

• OpportunityTeamMember

• SocialPost

• Campaign

• Order

• Tenant

• CampaignMember

• OrderItem

• TimeSheet
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• Case

• PersonAccount

• TimeSheetEntry

• Contact

• Pricebook2

• TimeSlot

• ContentDocument

• PricebookEntry

• UsageEntitlement

• ContentNote

• ProcessInstanceHistory

• UsageEntitlementPeriod

• ContentVersion

• Product2

• User

• ContentWorkspace

• Quote

• WorkOrder

• Contract

• QuoteDocument

• WorkOrderLineItem

• ContractContactRole

• QuoteLineItem

• WorkType

• ContractLineItem

• ResourceAbsence

• Entitlement

• ServiceAppointment

• EnvironmentHubMember

• ServiceContract

• Lead

• ServiceCrew

• LicensingRequest

• ServiceCrewMember

• MaintenanceAsset

• ServiceResource

• MaintenancePlan

• ServiceResourceCapacity

Retornar um resultado de aura:method
Tornamos mais fácil retornar um resultado de aura:method, que é usado para comunicação de um componente pai para um
componente filho que ele contém. Use a instrução return para retornar um valor do código JavaScript assíncrono.
aura:method é executado de maneira síncrona. A execução do código síncrono termina antes de retornar.

O código JavaScript que chama uma ação no lado do servidor é assíncrono. O código assíncrono pode continuar sendo executado
depois de retornar.
Não é possível usar a instrução return para retornar o resultado de uma chamada assíncrona, pois aura:method retorna antes
da conclusão do código assíncrono. Para código assíncrono, use um retorno de chamada, em vez de uma instrução return.
Para exemplos de código, consulte a versão Winter '18 do Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning.

Limite de dados de carga útil do cliente aumentado para 4 MB
A estrutura coloca ações no lado do servidor em lotes na fila em uma solicitação de servidor. A carga útil da solicitação inclui todas as
ações e seus dados serializados no JSON. O limite de carga útil de solicitação foi aumentado para 4 MB. Anteriormente era 1 MB.
Use action.setParams() em JavaScript para configurar dados para uma ação a ser passada para um controlador no lado do
servidor.
CONSULTE TAMBÉM:
Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning: Chamar uma ação do lado do servidor
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Traduzir guias de Componentes do Lightning
O Translation Workbench dá suporte para a tradução de nomes de guias do componente do Lightning assim como outras guias. Traduza
os nomes das suas guias do componente do Lightning para todos os idiomas aos quais sua organização ou componente dá suporte
para que seus usuários e clientes possam trabalhar no idioma que preferirem. Se uma versão traduzida estiver disponível, os nomes da
guia do componente do Lightning serão exibidos no idioma do usuário atual.
Para traduzir guias individuais, use Translation Workbench > Traduzir. Primeiro selecione um idioma e depois escolha Guia da Web
para o Componente de configuração. Guias do componente do Lightning disponíveis para tradução são exibidas em uma lista.
Para enviar muitos nomes de guia para tradução, use Translation Workbench > Exportar, junto com a função de importação
correspondente. Ao exportar, escolha Bilíngue para garantir que as guias do componente do Lightning sejam incluídas no arquivo de
tradução. As guias do componente do Lightning estão listadas na seção Guia da Web do arquivo.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Personalizações traduzíveis
Ajuda do Salesforce: Arquivos de tradução

A correspondência de caracteres curinga em aura:dependency foi descontinuada
A correspondência de caracteres curinga pode causar erros de validação quando nenhum recurso corresponder. A correspondência de
caracteres curinga também pode tornar mais lento o tempo de carregamento de página porque ela envia mais definições que o necessário
ao cliente. Em vez disso, adicione uma marcação <aura:dependency> para cada recurso que não seja referido diretamente na
marcação do componente.
A estrutura rastreia dependências entre definições, como componentes, realizadas na marcação. Esse rastreamento permite à estrutura
enviar definições ao navegador. Porém, se o código JavaScript de um componente instanciar dinamicamente outro componente ou
acionar um evento que não seja diretamente referenciado na marcação do componente, use <aura:dependency> na marcação
do componente para informar explicitamente a estrutura sobre a dependência.

Componentes do Lightning novos e alterados
Crie interfaces do usuário rapidamente com uma variedade de novos componentes.

Novos componentes
Os seguintes componentes são novos e exigem a API versão 41.0 e posterior.
Nota: Para obter mais informações sobre a configuração da versão da sua API no Developer Console, consulte Atualizar seus
componentes para a versão mais recente da API para usar o novo Lightning: Componentes.
lightning:accordion
Exibe uma coleção de seções empilhadas verticalmente com várias áreas de conteúdo, somente uma das quais é expandida por
vez. Quando você seleciona uma seção, ela é expandida ou recolhida. Cada seção pode conter um ou mais componentes do Lightning.
Esse componente é usado junto com o seguinte subcomponente.
• lightning:accordionSection – mantém o conteúdo relacionado em um único contêiner.

551

Notas da versão Salesforce Winter '18

Componentes do Lightning: Segurança, produtividade do
desenvolvedor e eficiência e flexibilidade da interface do
usuário

lightning:buttonIconStateful
Um botão somente de ícone que retém o estado. O estado muda quando você pressiona o botão.

lightning:checkboxGroup
Uma caixa de seleção de grupo que possibilita a seleção de uma ou várias caixas de seleção.

lightning:clickToDial
Um componente que renderiza um número de telefone válido como um click-to-dial ativado para Open CTI ou Salesforce Call Center.
Esse campo respeita comandos existentes de click-to-dial para integrações de telefonia de computador (CTI) ao Salesforce.

Para obter mais informações, consulte Criar números de telefone de click-to-dial com o componente lightning:clickToDial.
lightning:combobox
Um campo de entrada somente leitura que contém uma lista suspensa de opções selecionáveis. No momento, não há suporte para
seleção múltipla.

lightning:datatable
Uma tabela que exibe colunas de dados, formatadas de acordo com o tipo.
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lightning:dualListbox
Representa duas caixas de lista lado a lado. Selecione uma ou mais opções na lista à esquerda. Mova as opções selecionadas para a
lista à direita. A ordem das opções selecionadas é mantida, e você pode reordenar as opções. Você também pode especificar as
opções necessárias.

lightning:dynamicIcon
Representa vários ícones dinâmicos com diferentes estados. Por exemplo, você pode usar esse componente para exibir visualmente
um evento que esteja em andamento, como um gráfico que esteja carregando. As opções a seguir estão disponíveis.

• Ellie: um círculo azul pulsante que pulsa e para depois de um ciclo de animação
• EQ: um gráfico animado com três barras que sobem e descem aleatoriamente
• Score: um círculo verde preenchido ou um círculo vermelho não preenchido
• Strength: três círculos horizontais animados de cor verde ou vermelha
• Trend: setas animadas que apontam para cima, para baixo ou reto
• Waffle: um quadrado feito por uma grade 3x3 de círculos que são animados ao serem focalizados
lightning:fileCard
Exibe uma representação de conteúdo carregado como um anexo.
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lightning:fileUpload (beta)
Possibilita que vários arquivos sejam carregados em um registro. O carregador de arquivo inclui funcionalidade de arrastar e soltar
e filtragem por tipos de arquivo.

lightning:flexipageRegionInfo
Um subcomponente que fornece informações de largura da região da página do Lightning para o componente que o contém.
Consulte Tornar os componentes de página do Lightning sensíveis à largura com lightning:flexipageRegionInfo.
lightning:flow
Representa uma entrevista de fluxo no tempo de execução do Lightning.

lightning:formattedEmail
Exibe um endereço de email como um hiperlink com mailto: Esquema de URL.
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lightning:formattedLocation
Exibe uma localização geográfica em graus decimais usando o formato [latitude, longitude].

lightning:formattedPhone
Exibe um número de telefone formatado como um hiperlink com o esquema de URL tel: Esquema de URL. No momento, há
suporte somente para números de telefone norte-americanos.

lightning:formattedRichText
Exibe rich text formatado com marcações e atributos na lista de permissões. Outras marcações e atributos são removidos e somente
seu conteúdo de texto é exibido.

lightning:formattedText
Exibe texto, substitui novas linhas por quebras de linha e cria hiperlinks em um bloco de texto.

lightning:formattedUrl
Exibe um URL como hiperlink.

lightning:helptext
Um ícone com um popover de texto. O popover é exibido quando você passa o mouse sobre o ícone anexado a ele ou o focaliza.
No momento, não há suporte para o posicionamento manual do popover.
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lightning:inputLocation
Representa um campo composto de localização geográfica que aceita um valor de latitude e longitude.

lightning:notificationsLibrary
Fornece funcionalidade de mensagem por meio de avisos e toasts. Avisos alertam os usuários de problemas e atualizações relacionados
ao sistema.

Toasts permitem que você dê feedback e serve como um mecanismo de confirmação após o usuário executar uma ação.

lightning:omniToolkitAPI (Beta)
Oferece métodos que podem ser usados de componentes do Lightning na barra de utilitários para Omni-Channel. O componente
não afeta a interface do usuário.
lightning:overlayLibrary
Mensagens podem ser exibidas em modais e popovers. Modais exibem um diálogo no primeiro plano do aplicativo, interrompendo
o fluxo de trabalho do usuário e chamando a atenção para a mensagem.

Popovers exibem informações relevantes quando você passa o mouse sobre um elemento de referência.
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lightning:outputField
Representa uma exibição somente leitura de um rótulo, texto de ajuda e valor para um campo em um objeto do Salesforce. Você
deve fornecer o ID de registro no componente wrapper lightning:recordViewForm.

lightning:path (beta)
Um caminho derivado de uma lista de opções especificada por um administrador em configuração. Inclui Campos principais,
Orientação e um botão de ação Marcar como concluído.

lightning:picklistPath (beta)
Um caminho derivado de uma lista de opções, que é especificado pelo atributo picklistFieldApiName e não tem Campos
principais, Orientação nem botões de ação.

lightning:progressBar
Uma barra de progresso horizontal que indica o progresso de uma operação da esquerda para a direita, como um download ou
upload de arquivo.

lightning:progressIndicator (beta)
Fornece uma indicação visual do progresso de um processo em particular. Você pode criar dois tipos de indicadores: base (padrão)
ou path.
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lightning:radioGroup
Um conjunto de botões de opção que pode ter uma única opção selecionada.

lightning:recordViewForm
Representa a visualização de um registro que exibe um ou mais campos de acordo com os tipos de campo, fornecidos por
lightning:outputField.
lightning:slider
Um seletor que permite a entrada numérica entre dois números especificados.

lightning:tree
Fornece a visualização de uma hierarquia de estrutura. Três itens, também conhecidos como ramificações, podem ser expandidos
ou recolhidos.
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lightning:verticalNavigation
Uma lista vertical de links que levam o usuário a outra página ou partes da página em que o usuário está.
Esse componente é usado com os seguintes subcomponentes.
• lightning:verticalNavigationItem – um link somente de texto em
lightning:verticalNavigationSection ou lightning:verticalNavigationOverflow.
• lightning:verticalNavigationItemBadge – um link e badge em
lightning:verticalNavigationSection ou lightning:verticalNavigationOverflow.
• lightning:verticalNavigationItemIcon – um link e ícone em
lightning:verticalNavigationSection ou lightning:verticalNavigationOverflow.
• lightning:verticalNavigationOverflow – um estouro de itens que pode ser expandido e recolhido. A seção
de estouro não se ajusta automaticamente com base na porta de visualização.
• lightning:verticalNavigationSection – uma seção em lightning:verticalNavigation.
Este exemplo mostra um componente lightning:verticalNavigation com as seções Relatórios e Pastas.

Componentes alterados
Os seguintes componentes foram alterados.
forceCommunity:waveDashboard
O atributo a seguir é novo.
• showHeader – controla a visibilidade do cabeçalho de um painel do Analytics integrado. Se verdadeiro, o painel será exibido
com uma barra de cabeçalho que inclui informações e controles do painel. Se falso, o painel será exibido sem a barra de cabeçalho.
Observe que a barra de cabeçalho é exibida automaticamente quando showSharing ou showTitle está configurado como
verdadeiro.
lightning:button
O atributo a seguir foi alterado.
• variant — A variante success foi adicionada. Essa variante cria um botão verde.
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lightning:buttonStateful
O atributo a seguir foi alterado.
• variant — As variantes destructive e success foram adicionadas.
lightning:datatable
O atributo a seguir foi alterado.
• columns — O nome da propriedade cellAttributes foi alterado para typeAttributes.
lightning:formattedDateTime (beta)
O atributo a seguir foi alterado.
• value – agora há suporte para formatos de data ISO 8601. Você não precisa mais converter sua string ISO em um objeto Data
ou carimbo de data e hora ao trabalhar com campos de data em registros do Salesforce.
lightning:input (beta)
O tipo a seguir é novo.
• checkbox-button – possibilita que você selecione uma ou mais opções com um design visual alternativo.
lightning:tabset (beta)
A variante a seguir é nova.
• vertical – exibe guias verticalmente à esquerda da área de conteúdo.
lightning:utilityBarAPI
Este componente foi movido do namespace force para o namespace lightning.
lightning:verticalNavigation
O atributo a seguir é novo.
• onbeforeselect — Ação acionada antes da seleção de um item. Os parâmetros do evento incluem o name do item
selecionado. Para impedir a execução do manipulador onselect, chame event.preventDefault() no manipulador
onbeforeselect.
lightning:workspaceAPI
Este componente foi movido do namespace force para o namespace lightning.
ui:outputNumber
ui:outputNumber ignora valores não numéricos e não gera nada. Anteriormente, ui:outputNumber exibia um erro que
era difícil de depurar para valores não numéricos, como: <ui:outputNumber value="abc" />.

wave:waveDashboard
O atributo a seguir é novo.
• showHeader – controla a visibilidade do cabeçalho de um painel do Analytics integrado. Se verdadeiro, o painel será exibido
com uma barra de cabeçalho que inclui informações e controles do painel. Se falso, o painel será exibido sem a barra de cabeçalho.
Observe que a barra de cabeçalho é exibida automaticamente quando showSharing ou showTitle está configurado como
verdadeiro.
NESTA SEÇÃO:
Atualizar seus componentes para a versão mais recente da API para usar o novo lightning: Componentes
Componentes do Lightning adicionados nesta versão exigem que os componentes que os utilizem sejam definidos para a API versão
41.0 ou posterior.
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Tornar os componentes de página do Lightning sensíveis à largura com lightning:flexipageRegionInfo
Quando você adiciona um componente a uma região de uma página no Lightning App Builder, o subcomponente
lightning:flexipageRegionInfo repassa a largura dessa região para seu componente pai. Com
lightning:flexipageRegionInfo e algumas CSS estratégicas, você pode determinar que o componente pai seja
renderizado de diferentes formas em diferentes regiões em tempo de execução.

Atualizar seus componentes para a versão mais recente da API para usar o novo lightning:
Componentes
Componentes do Lightning adicionados nesta versão exigem que os componentes que os utilizem sejam definidos para a API versão
41.0 ou posterior.
Importante: Componentes personalizados definidos para a API versão 40.0 ou posterior são executados com o LockerService
ativo. Não deixe de testar seus componentes quanto à compatibilidade com o LockerService antes de atualizar a versão da API
para obter acesso aos novos componentes.
A versão mínima da API exigida para usar um componente integrado é listada na página de referência do documento no Guia do
desenvolvedor de componentes do Lightning. Componentes que não especificam uma versão mínima da API podem ser utilizados com
qualquer versão de API que tenha suporte para componentes do Lightning.
Defina a versão da API para o seu componente no Developer Console, no IDE do Force.com ou via API.

CONSULTE TAMBÉM:
Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning: Componentes com requisitos mínimos de versão da API
Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning: Controle de versões do componente
Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning: Não misture versões de API do componente

Tornar os componentes de página do Lightning sensíveis à largura com
lightning:flexipageRegionInfo
Quando você adiciona um componente a uma região de uma página no Lightning App Builder, o subcomponente
lightning:flexipageRegionInfo repassa a largura dessa região para seu componente pai. Com
lightning:flexipageRegionInfo e algumas CSS estratégicas, você pode determinar que o componente pai seja renderizado
de diferentes formas em diferentes regiões em tempo de execução.
Por exemplo, o componente Exibição de lista é renderizado diferentemente em regiões grandes ou pequenas porque é um componente
sensível à largura.
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Os valores válidos de largura da região são: Small, Medium, Large e Xlarge.
Você pode usar CSS para definir o estilo do seu componente e ajudar a determinar como será sua renderização. Veja um exemplo.
Este componente simples tem dois campos: field1 e field2. O componente é renderizado com os campos lado a lado, preenchendo 50%
da largura disponível da região quando não está em uma região pequena. Quando o componente está em uma região pequena, os
campos são renderizados como uma lista, usando 100% da largura da região.
<aura:component implements="flexipage:availableForAllPageTypes">
<aura:attribute name="width" type="String"/>
<lightning:flexipageRegionInfo width="{!v.width}"/>
<div class="{! 'container' + (v.width=='SMALL'?' narrowRegion':'')}">
<div class="{! 'eachField f1' + (v.width=='SMALL'?' narrowRegion':'')}">
<lightning:input name="field1" label="First Name"/>
</div>
<div class="{! 'eachField f2' + (v.width=='SMALL'?' narrowRegion':'')}">
<lightning:input name="field2" label="Last Name"/>
</div>
</div>
</aura:component>

Este é o arquivo CSS utilizado com o componente.
.THIS .eachField.narrowRegion{
width:100%;
}
.THIS .eachField{
width:50%;
display:inline-block;
}
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Eventos novos e alterados do Lightning
Os eventos do Lightning facilitam a comunicação entre os componentes e aumentam a interatividade em seus aplicativos.

Novos eventos
Os eventos a seguir são novos.
wave:discoverDashboard
Esse evento envia uma solicitação aos painéis do Analytics para identificar seus ativos.
wave:discoverResponse
Esse evento fornece a resposta após uma solicitação para os painéis do Analytics para identificar seus ativos.

Interfaces novas e alteradas do Lightning
As interfaces do Lightning permitem que um componente seja usado em diferentes contextos ou receba dados de contexto adicionais.

Novas interfaces
As interfaces a seguir são novas.
lightning:appHomeTemplate

Possibilita que um componente seja usado como um modelo de página do Lightning personalizado para páginas do tipo Página
do aplicativo.
lightning:homeTemplate

Possibilita que um componente seja usado como um modelo de página do Lightning personalizado para a página inicial do Lightning
Experience.
lightning:recordHomeTemplate

Possibilita que um componente seja usado como um modelo de página do Lightning personalizado para páginas de registro.

Interfaces alteradas
A seguinte interface foi alterada.
force:hasRecordId

O uso dessa interface agora é suportado em componentes do Lightning adicionados à barra de utilitários.

Visualforce: Verificação de prontidão para o Lightning Experience e estilo
Use o Visualforce para desenvolver páginas personalizadas para sua organização. Nesta versão, as
alterações são dedicadas a facilitar o uso de páginas do Visualforce no Lightning Experience. Essa
alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo
Salesforce móvel.
Para obter mais informações sobre os recursos afetados por essas melhorias, consulte o Guia do
desenvolvedor do Visualforce.
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NESTA SEÇÃO:
Permitir aplicação de proteção contra CSRF em solicitações GET para páginas do Visualforce (atualização crítica)
A permissão de proteção contra CSRF em solicitações GET para páginas do Visualforce foi uma atualização crítica na versão Spring
'17 e será aplicada a todas as organizações em 15 de outubro de 2017. Essa atualização crítica oferece a opção de garantir que as
páginas do Visualforce recebam um token CSRF com uma solicitação GET.
Aplicar automaticamente folhas de estilo do Lightning Experience a páginas do Visualforce (beta)
Controle facilmente se uma página usa o estilo do Lightning Experience quando é visualizada no Lightning Experience, no Salesforce
para Android, no Salesforce para iOS ou na Web móvel do Salesforce com o atributo lightningStylesheets. Anteriormente,
para alterar o estilo de uma página do Lightning Experience, era necessário pesquisar por componentes correspondentes no site
de referência de SLDS e alterar o código. O novo atributo aplica automaticamente o visual do Lightning Experience a páginas sem
estilo do Visualforce. Esse recurso está disponível no Lightning Experience e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Preparar suas páginas para o Lightning Experience
Quer saber se as páginas do Visualforce em sua organização estão prontas para o Lightning Experience? Use a verificação do Visualforce
do Lightning Experience para gerar um relatório que indica as páginas que precisam de mudanças para se prepararem para brilhar
no Lightning Experience. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Acessar valores no cache da organização do Cache de plataforma usando variáveis globais do Visualforce
Agora você pode acessar os valores armazenados no cache da organização do Cache de plataforma de uma página do Visualforce
com a variável global $Cache.Org. Anteriormente, só era possível acessar valores armazenados no cache da sessão usando
variáveis globais do Visualforce.
Limite de dados de solicitação remota de JavaScript aumentado para 4 MB
O limite de carga útil de solicitação foi aumentado para 4 MB. Anteriormente era 1 MB.
Outras alterações no Visualforce
Outras alterações afetam o estilo e o HTML gerado em componentes do Visualforce. Essas alterações se aplicam ao Lightning
Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce.

Permitir aplicação de proteção contra CSRF em solicitações GET para páginas do
Visualforce (atualização crítica)
A permissão de proteção contra CSRF em solicitações GET para páginas do Visualforce foi uma atualização crítica na versão Spring '17
e será aplicada a todas as organizações em 15 de outubro de 2017. Essa atualização crítica oferece a opção de garantir que as páginas
do Visualforce recebam um token CSRF com uma solicitação GET.
Ao criar uma página do Visualforce em Configuração, você pode selecionar Exigir proteção CSRF em solicitações GET. Essa opção
acrescenta uma camada adicional de segurança à página do Visualforce que protege contra falsificação de solicitação entre sites (CSRF).
Anteriormente, essa opção tinha efeito apenas quando aplicada a páginas do Visualforce usadas para substituições da ação de exclusão.
Embora seja possível ativar a proteção CSRF em qualquer página do Visualforce, esta atualização crítica não ativa a proteção em todas
as páginas.
Quando essa opção está ativada para uma página do Visualforce, não é possível acessá-la digitando o URL – /apex/PageName – e
links simples para a página usando marcações <a> não funcionam.
Links simples provenientes de uma página de CSRF funcionam, mas links para a página não. Por exemplo, se a sua página tem o nome
PageName, o link <a href="/apex/PageName">Link</a> não funciona. Em vez disso, use a função de fórmula URLFOR(),
a variável global $Page ou o componente apex:outputLink.
<apex:outputLink value="/apex/PageName">Link using apex:outputlink</apex:outputlink>
<a href="{!$Page.PageName}">Link using $Page</a>
<a href="{!URLFOR($Page.PageName)}">Link using URLFOR()</a>
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As verificações de CSRF em solicitações GET também afetam a maneira como páginas do Visualforce são referenciadas em controladores
do Apex. Métodos que retornam o URL de páginas com proteção CSRF para fins de navegação não funcionam.
public String getPage(){
return '/apex/PageName';
}

Em vez disso, use os métodos que retornam uma referência à página do Visualforce em vez do URL diretamente.
public class customController {
public PageReference getPage() {
return new PageReference('/apex/PageName');
}
public PageReference getPage1() {
return Page.PageName;
}
}

Quando você utiliza um desses métodos para vincular a uma página, o Visualforce adiciona o token de CSRF necessário ao URL. Esses
são os métodos preferenciais para criar links para páginas do Visualforce, independentemente do estado de ativação da proteção CSRF
na página. Esses são os únicos métodos disponíveis para adicionar um token de CSRF a um URL para uma página do Visualforce.

Teste esta atualização crítica
Esta atualização será ativada em todos os lugares na data da ativação automática. Recomendamos testar seu código do Visualforce
previamente em uma organização Developer Edition e verificar se os links para todas as páginas do Visualforce que usam proteção CSRF
ainda funcionam. Se você tiver que trabalhar em sua organização de produção, faça isso fora dos horários de pico.
Para ativar essa atualização crítica:
1. Em Configuração, insira Atualizações críticas na caixa Busca rápida e selecione Atualizações críticas.
2. Para Permitir proteção contra CSRF para solicitações GET de páginas do Visualforce, clique em Ativar.
3. Teste os links para páginas do Visualforce que têm a proteção CSRF ativada para solicitações GET.

Aplicar automaticamente folhas de estilo do Lightning Experience a páginas do
Visualforce (beta)
Controle facilmente se uma página usa o estilo do Lightning Experience quando é visualizada no Lightning Experience, no Salesforce
para Android, no Salesforce para iOS ou na Web móvel do Salesforce com o atributo lightningStylesheets. Anteriormente,
para alterar o estilo de uma página do Lightning Experience, era necessário pesquisar por componentes correspondentes no site de
referência de SLDS e alterar o código. O novo atributo aplica automaticamente o visual do Lightning Experience a páginas sem estilo
do Visualforce. Esse recurso está disponível no Lightning Experience e em todas as versões do aplicativo Salesforce.
Nota: Esta versão contém uma versão beta de folhas de estilo do Lightning Experience para Visualforce, o que significa que é
um recurso de alta qualidade com limitações conhecidas. As folhas de estilo do Lightning Experience para Visualforce não estão
disponíveis ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em
comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo
específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos
e recursos disponíveis ao público em geral.
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Para estilizar sua página do Visualforce a fim de corresponder com a UI do Lightning Experience quando for visualizada no Lightning
Experience. Salesforce para Android, Salesforce para iOS ou Web móvel do Salesforce, defina lightningStylesheets="true"
na marcação <apex:page>. Quando a página é visualizada no Salesforce Classic, ela não recebe o estilo do Lightning Experience.
<apex:page lightningStylesheets="true">

Esta é uma página padrão do Visualforce sem o atributo lightningStylesheets. A página tem o estilo da UI do Classic.

Esta é a mesma página do Visualforce com o atributo lightningStylesheets definido como true.

Você pode aplicar estilo aos componentes do Visualforce mais usados com o atributo lightningStylesheets. No entanto,
alguns componentes têm estilo um pouco diferente em relação ao Lightning Experience. Por exemplo, <apex:selectOptions>,
<apex:selectRadio>, <apex:inputFile> e alguns elementos <apex:inputField> usam o estilo padrão do
navegador. Componentes frequentes do Visualforce que não exigem estilo, como <apex:form>, <apex:outputText> e
<apex:param>, ainda têm suporte.
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Preparar suas páginas para o Lightning Experience
Quer saber se as páginas do Visualforce em sua organização estão prontas para o Lightning
Experience? Use a verificação do Visualforce do Lightning Experience para gerar um relatório que
indica as páginas que precisam de mudanças para se prepararem para brilhar no Lightning
Experience. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
Execute o Relatório do Visualforce do Lightning Experience diretamente no PDF do Relatório de
prontidão para o Lightning. O Relatório do Visualforce examina todas as páginas na organização
usadas nos últimos 90 dias e identifica recursos que não estão disponíveis no Lightning Experience.

PERMISSÕES DO
USUÁRIO
Para executar o relatório do
Visualforce do Lightning
Experience
• Personalizar aplicativo E
Modificar todos os
dados
Para receber o email com
seu Relatório do Visualforce
• Em Configuração do
Salesforce, Envio de
email definido para o
nível de acesso Todos
os emails

Embora muitas páginas do Visualforce funcionem no Lightning Experience da maneira como foram projetadas, alguns recursos e atributos
do Salesforce Classic não são compatíveis. Leia as recomendações no Relatório do Visualforce para entender quais alterações você pode
fazer para preparar a página para os usuários.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Verificar sua preparação para o Lightning Experience
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Acessar valores no cache da organização do Cache de plataforma usando variáveis
globais do Visualforce
Agora você pode acessar os valores armazenados no cache da organização do Cache de plataforma de uma página do Visualforce com
a variável global $Cache.Org. Anteriormente, só era possível acessar valores armazenados no cache da sessão usando variáveis
globais do Visualforce.

Limite de dados de solicitação remota de JavaScript aumentado para 4 MB
O limite de carga útil de solicitação foi aumentado para 4 MB. Anteriormente era 1 MB.

Outras alterações no Visualforce
Outras alterações afetam o estilo e o HTML gerado em componentes do Visualforce. Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience,
ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce.
analytics:reportChart e wave:Dashboard renderizados diferentemente como HTML

Quando você usa analytics:reportChart ou wave:Dashboard em uma página do Visualforce, eles agora carregam
os recursos necessários usando o Lightning Out. Por isso, páginas que usam analytics:reportChart ou wave:Dashboard
têm download inicial menor e carregam o conteúdo dinamicamente. Essa alteração também afeta o HTML gerado por esses
componentes. Se você aplicar a esses componentes um CSS personalizado em qualquer das páginas, poderá ser necessário atualizar
os estilos para que correspondam ao novo HTML gerado.
Menos folhas de estilo incluídas no atributo standardStylesheets
Configure standardStylesheets="false" no componente apex:page para poder usar suas próprias folhas de estilo
em vez daquelas fornecidas pelo Salesforce. Anteriormente, quando você definia standardStylesheets como false,
algumas folhas de estilo do Salesforce ainda eram incluídas na página. Agora, apex:page com a versão da API 41.0 e
standardStylesheets definido como false está completamente livre de estilos do Salesforce.

Apex
Apex é uma linguagem de programação com uma sintaxe parecida à de Java que opera de maneira
semelhante aos procedimentos armazenados em banco de dados. O Apex permite que os
desenvolvedores adicionem lógica de negócios a eventos do sistema, como cliques de botão,
atualizações de registros relacionados e páginas do Visualforce.
Nesta versão, as alterações incluem novas opções de teste e melhorias na implementação. Também
atualizamos o cache da plataforma e melhoramos o acesso a objetos externos a partir de Apex em
lote.
Para obter mais informações sobre o Apex, consulte o Guia do desenvolvedor do Apex.

EDIÇÕES
Disponível em: Salesforce
Classic e Lightning
Experience
Disponível em: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer e Database.com
Editions

NESTA SEÇÃO:
Executar testes paralelos usando uma nova opção na anotação @isTest
Use a anotação @isTest(isParallel=true) para indicar classes de teste que podem ser executadas em paralelo e não
são restringidas pelos limites padrão de número de testes simultâneos. Isso torna a execução de classes de teste mais eficiente,
porque permite a execução de mais testes em paralelo.
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Executar testes do Apex por meio da API usando nomes de classe
Agora você pode executar métodos de teste individuais de uma classe do Apex usando o nome da classe em vez de seu ID. Como
os IDs de classe do Apex são específicos da organização, essa alteração facilita o desenvolvimento orientado por origem.
Executar testes do Apex de forma síncrona sem acionar regras de atribuição de caso
Corrigimos um erro que fazia com que os testes do Apex executados de forma síncrona usando a interface REST da API do conjunto
de ferramentas acionassem regras de atribuição de casos. Esse erro afetava a execução de métodos de teste de uma única classe do
Apex no recurso /runTestsSynchronous/ da API de conjunto de ferramentas e no Developer Console. Essa alteração se
aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Implantações agora recompilam todo o Apex code
Todo o Apex code de uma organização agora é recompilado automaticamente antes da conclusão de uma implantação de metadados,
conjunto de mudanças, instalação de pacote ou atualização de pacote (incluindo atualizações por push).
Novas maneiras de localizar e exibir registros duplicados
Você já pode usar a API SOAP para localizar e exibir itens duplicados quando os usuários criam ou editam registros. Agora você
também pode usar três novas classes Datacloud no Apex para localizar e exibir duplicados em outros pontos do fluxo ou da UI:
FindDuplicates, FindDuplicatesByIds e FindDuplicatesResult. Por exemplo, crie uma pesquisa personalizada
de itens duplicados antes da criação dos registros. Ou use essas classes do Apex para resolução de identidade em uma implementação
de central de atendimento. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo
Salesforce móvel.
Acessar valores no cache da organização do Cache de plataforma usando variáveis globais do Visualforce
Agora você pode acessar os valores armazenados no cache da organização do Cache de plataforma de uma página do Visualforce
com a variável global $Cache.Org. Anteriormente, só era possível acessar valores armazenados no cache da sessão usando
variáveis globais do Visualforce.
Valor de permanência de Cache.Org.put agora corresponde à documentação
A classe de Cache de plataforma Cache.Org tem dois métodos put que usam o padrão para o período que o valor armazenado
em cache permanece ativo no cache da organização. O valor padrão declarado na versão Summer '17 e nas versões anteriores do
Guia do desenvolvedor do Apex é 86.400 segundos (24 horas), mas o valor padrão real era 43.200 segundos (12 horas). O valor padrão
real agora corresponde ao valor da documentação.
Alocações de cache de plataforma em implantações de conjunto de alterações e atualizações de pacote gerenciado não são mais
redefinidas
Quando você implanta um conjunto de alterações, as alocações de cache de plataforma na organização de destino são definidas
com os valores contidos no conjunto de alterações. Anteriormente, quando você implantava uma partição de cache, as alocações
de cache da sessão e da organização eram definidas como zero, independentemente dos valores de alocação no conjunto de
alterações. Esse novo comportamento também se aplica a implantações de metadados.
Acesso aprimorado a objetos externos a partir do Apex em lote
Agora você pode usar Database.QueryLocator para acessar objetos externos com Apex em lote. Anteriormente, o suporte
era limitado a Iterable<sObject>.
Controlar o acesso aos serviços REST do Apex
Agora você pode controlar o acesso aos serviços REST do Apex com a nova permissão administrativa Serviços REST do Apex.
Impedir chamadas do Apex durante o modo somente leitura
Durante uma alternância de local, sua organização Salesforce fica no modo somente leitura e não são permitidas operações de
gravação no Salesforce. No entanto, chamadas do Apex para serviços externos não são bloqueadas no modo somente leitura. Para
evitar comportamento incorreto do programa, recomendamos que você evite fazer chamadas no modo somente leitura. Para verificar
se a organização está no modo somente leitura, chame System.getApplicationReadWriteMode().
Apex: Classes novas e alteradas
Estas classes são novas ou foram alteradas.
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ConnectApi (Chatter no Apex): classes e enumerações novas e alteradas
Crie experiências personalizadas no Salesforce usando o Chatter no Apex. Nesta versão, introduzimos o voto favorável e a verificação
de resposta.

Executar testes paralelos usando uma nova opção na anotação @isTest
Use a anotação @isTest(isParallel=true) para indicar classes de teste que podem ser executadas em paralelo e não são
restringidas pelos limites padrão de número de testes simultâneos. Isso torna a execução de classes de teste mais eficiente, porque
permite a execução de mais testes em paralelo.
Essa anotação substitui as configurações padrão que desativam os testes paralelos. Uma classe de teste que não possua essa anotação
é restringida pelos limites padrão de número de testes simultâneos.

Executar testes do Apex por meio da API usando nomes de classe
Agora você pode executar métodos de teste individuais de uma classe do Apex usando o nome da classe em vez de seu ID. Como os
IDs de classe do Apex são específicos da organização, essa alteração facilita o desenvolvimento orientado por origem.
Recurso REST da API de conjunto de ferramentas: /runTestsAsynchronous/
O recurso REST /runTestsAsynchronous/ aceita nomes de classes de teste do Apex, incluindo nomes que incluam um
namespace. Anteriormente, esse recurso aceitava somente IDs de classe. Esta mudança se aplica a todas as versões da API.
Recurso REST da API de conjunto de ferramentas: /runTestsSynchronous/
O recurso REST /runTestsSynchronous/ aceita nomes de classes de teste do Apex, incluindo nomes que incluam um
namespace. Anteriormente, esse recurso aceitava somente IDs de classe. Esta mudança se aplica a todas as versões da API.
API SOAP: RunTestsRequest
Uma propriedade tests foi adicionada ao tipo RunTestsRequest usado na chamada runTests(). O tipo dessa propriedade é
TestsNode[]. No momento, uma matriz TestsNode só pode conter uma entrada.
TestsNode
Um novo subtipo para RunTestsRequest. Permite executar métodos individuais em uma classe de teste Apex. Um nó de testes
inclui um ID de classe ou um nome de classe e uma matriz de métodos de teste.
Chamada SOAP da API do conjunto de ferramentas: runTests()
O objeto RunTestsRequest que você passa para a chamada runTests() agora inclui uma propriedade tests que a chamada
runTests() exige na API versão 41.0 ou posterior. Essa propriedade é uma matriz do tipo TestsNode.
Chamada SOAP da API do conjunto de ferramentas: runTestsAsynchronous()
O parâmetro tests está disponível e é obrigatório na API versão 41.0 e posterior. Essa propriedade é uma matriz do tipo TestsNode.
CONSULTE TAMBÉM:
API do conjunto de ferramentas do Force.com: Recursos REST
API do conjunto de ferramentas do Force.com: Chamadas SOAP
Guia do desenvolvedor do Apex: RunTestsRequest
API do conjunto de ferramentas do Force.com: ApexTestQueueItem
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Executar testes do Apex de forma síncrona sem acionar regras de atribuição de caso
Corrigimos um erro que fazia com que os testes do Apex executados de forma síncrona usando a interface REST da API do conjunto de
ferramentas acionassem regras de atribuição de casos. Esse erro afetava a execução de métodos de teste de uma única classe do Apex
no recurso /runTestsSynchronous/ da API de conjunto de ferramentas e no Developer Console. Essa alteração se aplica tanto
ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
CONSULTE TAMBÉM:
Problema conhecido: RunTestSynchronous por meio da API de conjunto de ferramentas REST aciona regras de atribuição ao criar
um caso no teste Apex síncrono

Implantações agora recompilam todo o Apex code
Todo o Apex code de uma organização agora é recompilado automaticamente antes da conclusão de uma implantação de metadados,
conjunto de mudanças, instalação de pacote ou atualização de pacote (incluindo atualizações por push).
Anteriormente, uma implantação, instalação ou atualização deixava a organização com um código invalidado, o que ocasionalmente
causava erros de recompilação quando ocorriam muitas transações do Apex. Essa alteração de comportamento melhora o desempenho
após implantações de metadados e atualizações de pacote.

Novas maneiras de localizar e exibir registros duplicados
Você já pode usar a API SOAP para localizar e exibir itens duplicados quando os usuários criam ou editam registros. Agora você também
pode usar três novas classes Datacloud no Apex para localizar e exibir duplicados em outros pontos do fluxo ou da UI: FindDuplicates,
FindDuplicatesByIds e FindDuplicatesResult. Por exemplo, crie uma pesquisa personalizada de itens duplicados
antes da criação dos registros. Ou use essas classes do Apex para resolução de identidade em uma implementação de central de
atendimento. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce móvel.
FindDuplicates e FindDuplicatesByIds disponíveis em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
FindDuplicatesResult disponível em: Todas as edições

CONSULTE TAMBÉM:
Novas classes do Apex

Acessar valores no cache da organização do Cache de plataforma usando variáveis
globais do Visualforce
Agora você pode acessar os valores armazenados no cache da organização do Cache de plataforma de uma página do Visualforce com
a variável global $Cache.Org. Anteriormente, só era possível acessar valores armazenados no cache da sessão usando variáveis
globais do Visualforce.

Valor de permanência de Cache.Org.put agora corresponde à documentação
A classe de Cache de plataforma Cache.Org tem dois métodos put que usam o padrão para o período que o valor armazenado
em cache permanece ativo no cache da organização. O valor padrão declarado na versão Summer '17 e nas versões anteriores do Guia
do desenvolvedor do Apex é 86.400 segundos (24 horas), mas o valor padrão real era 43.200 segundos (12 horas). O valor padrão real
agora corresponde ao valor da documentação.
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As assinaturas do método put que usam o valor padrão de permanência são:
• put(key, value)
• put(key, value, visibility)
Se seu Apex code depender do valor padrão de permanência, verifique se o código ainda se comporta conforme esperado nesta versão.
Para alterar a permanência de um valor armazenado em cache, use estes métodos put, que incluem os parâmetros ttlSecs em
suas assinaturas.
• put(key, value, ttlSecs)
• put(key, value, ttlSecs, visibility, immutable)

Alocações de cache de plataforma em implantações de conjunto de alterações e
atualizações de pacote gerenciado não são mais redefinidas
Quando você implanta um conjunto de alterações, as alocações de cache de plataforma na organização de destino são definidas com
os valores contidos no conjunto de alterações. Anteriormente, quando você implantava uma partição de cache, as alocações de cache
da sessão e da organização eram definidas como zero, independentemente dos valores de alocação no conjunto de alterações. Esse
novo comportamento também se aplica a implantações de metadados.
As atualizações de pacote gerenciado também não sobrescrevem as configurações de alocação de cache do assinante. Anteriormente,
uma atualização de pacote gerenciado redefinia as alocações de cache na partição do namespace como zero. A manutenção dos valores
originais das alocações de cache assegura a preservação das alocações alteradas pelos assinantes. Os assinantes podem ajustar as
alocações do cache da sessão e da organização enquanto executam aplicativos do AppExchange e observam o desempenho do aplicativo.
Nota: A instalação de pacotes gerenciados e não gerenciados e a atualização de pacotes não gerenciados sempre definem as
alocações de cache da sessão e da organização como zero. Esse comportamento ocorre independentemente dos valores de
alocação na partição do pacote. Os assinantes podem alocar tamanhos de cache da sessão e da organização com base em
recomendações de parceiros do Salesforce.

Acesso aprimorado a objetos externos a partir do Apex em lote
Agora você pode usar Database.QueryLocator para acessar objetos externos com Apex
em lote. Anteriormente, o suporte era limitado a Iterable<sObject>.

EDIÇÕES

Para obter mais detalhes, consulte Processar grandes conjuntos de dados de objeto externo usando
Apex em lote.

Disponível em: Developer
Edition
Disponível por um custo
extra em: Edições
Enterprise, Performance e
Unlimited

Controlar o acesso aos serviços REST do Apex
Agora você pode controlar o acesso aos serviços REST do Apex com a nova permissão administrativa
Serviços REST do Apex.

EDIÇÕES

Não é mais necessário ter a permissão administrativa API ativada habilitada para chamar os serviços
REST do Apex. Use os Serviços REST do Apex para criar conjuntos de permissões para usuários que
precisam acessar serviços REST do Apex, mas não precisam acessar APIs, como a API SOAP.

Disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer
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Os usuários também precisam ter acesso às classes do Apex que fornecem os serviços REST do Apex. Você pode controlar as configurações
de segurança das classes do Apex na página de configuração Classes do Apex no Salesforce.
Entre em contato com a Salesforce se desejar ter essa permissão disponível na sua organização.

Impedir chamadas do Apex durante o modo somente leitura
Durante uma alternância de local, sua organização Salesforce fica no modo somente leitura e não são permitidas operações de gravação
no Salesforce. No entanto, chamadas do Apex para serviços externos não são bloqueadas no modo somente leitura. Para evitar
comportamento incorreto do programa, recomendamos que você evite fazer chamadas no modo somente leitura. Para verificar se a
organização está no modo somente leitura, chame System.getApplicationReadWriteMode().
Sua organização Salesforce fica no modo somente leitura durante algumas atividades de manutenção do Salesforce, como alternâncias
planejadas de local e atualizações de instância. Como parte da Alternância contínua de local, sua organização Salesforce muda para o
site pronto aproximadamente a cada seis meses. Para obter mais informações sobre a alternância de local, consulte Alternância contínua
de local.
Geralmente, você pode executar algumas operações de acompanhamento na mesma transação depois de receber uma resposta de
uma chamada. Por exemplo, você pode executar uma chamada DML para atualizar um registro do Salesforce. Operações de gravação
no Salesforce, como atualizações de registro, são bloqueadas durante o modo somente leitura, embora as chamadas não sejam. Essa
inconsistência de comportamento no modo somente leitura pode interromper o fluxo do seu programa e causar problemas no Salesforce.
Recomendamos que você use System.getApplicationReadWriteMode() para verificar se a organização está no modo
somente leitura e não faça chamadas nesse modo.
O exemplo a seguir verifica o valor de retorno de System.getApplicationReadWriteMode(). Se o valor de retorno for
igual ao valor enum ApplicationReadWriteMode.READ_ONLY, significa que a organização está no modo somente leitura
e a chamada é ignorada. Caso contrário (valor ApplicationReadWriteMode.DEFAULT), a chamada é realizada.
Nota: Por exemplo, esta classe usa classes HTTP Apex para fazer uma chamada. Você também pode fazer uma chamada usando
um WSDL importado via WSDL2Apex. Em qualquer um dos casos, o processo para verificar o modo somente leitura é o mesmo.
public class HttpCalloutSampleReadOnly {
public class MyReadOnlyException extends Exception {}
// Pass in the endpoint to be used using the string url
public String getCalloutResponseContents(String url) {
// Get Read-only mode status
ApplicationReadWriteMode mode = System.getApplicationReadWriteMode();
String returnValue = '';
if (mode == ApplicationReadWriteMode.READ_ONLY) {
// Prevent the callout
throw new MyReadOnlyException('Read-only mode. Skipping callouts!');
} else if (mode == ApplicationReadWriteMode.DEFAULT) {
// Instantiate a new http object
Http h = new Http();
// Instantiate a new HTTP request, specify the method (GET)
// as well as the endpoint.
HttpRequest req = new HttpRequest();
req.setEndpoint(url);
req.setMethod('GET');
// Send the request, and return a response
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HttpResponse res = h.send(req);
returnValue = res.getBody();
}
return returnValue;
}
}

Para testar o modo somente leitura na sandbox, entre em contato com a Salesforce para ativar a opção de teste no modo somente
leitura. Depois de habilitar a opção de teste, você pode ativar o modo somente leitura e verificar seus aplicativos.

Apex: Classes novas e alteradas
Estas classes são novas ou foram alteradas.
NESTA SEÇÃO:
Novas classes do Apex
Estas classes foram introduzidas nesta versão.
Classes do Apex alteradas
Estas classes existentes têm métodos ou constantes novos ou alterados.

Novas classes do Apex
Estas classes foram introduzidas nesta versão.
Classes no namespace Datacloud
Classe FindDuplicates
Realiza pesquisas baseadas em regras procurando registros duplicados. A entrada é uma matriz de sObjects. Cada sObject
representa um registro para o qual você deseja encontrar duplicados. A saída identifica os duplicados detectados para cada
sObject de entrada com base nas regras de duplicados ativas para o objeto em questão.
Classe FindDuplicatesByIds
Realiza pesquisas baseadas em regras procurando registros duplicados. A entrada é uma matriz de IDs. Cada ID especifica registros
para pesquisa de duplicados. Os duplicados são detectados com base nas regras de duplicados ativas aplicáveis ao tipo de objeto
correspondente aos IDs de entrada.
Classe FindDuplicatesResult
Saída de pesquisas de registros duplicados baseadas em regras. FindDuplicatesResult contém os resultados da
detecção de duplicados usando instâncias das classes FindDuplicates ou FindDuplicatesByIds.
Classe FeatureManagement no namespace System
Use os métodos na classe System.FeatureManagement para verificar e modificar os valores dos parâmetros do recurso e
mostrar ou ocultar objetos personalizados e permissões personalizadas nas organizações dos assinantes. Para obter mais informações
sobre os parâmetros do recurso, consulte "Introdução ao aplicativo Feature Management" no Guia do ISVforce.
changeProtection(apiName, typeApiName, protection)

Oculta ou revela permissões personalizadas ou revela objetos personalizados, na organização do assinante.
checkPackageBooleanValue(apiName)
Verifica o valor value__c do registro FeatureParameterBoolean__c de um parâmetro do recurso na organização
do assinante. Você configura o valor do registro usando setPackageBooleanValue(apiName, value).
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checkPackageDateValue(apiName)
Verifica o valor value__c do registro FeatureParameterDate__c de um parâmetro do recurso na organização do
assinante. Você pode configurar o valor do registro usando setPackageDateValue(apiName, value).
checkPackageIntegerValue(apiName)
Verifica o valor value__c do registro FeatureParameterInteger__c de um parâmetro do recurso na organização
do assinante. Você pode configurar o valor do registro usando setPackageIntegerValue(apiName, value).
checkPermission(apiName)

Verifica se uma permissão personalizada está ativada.
setPackageBooleanValue(apiName, value)
Configura o valor value__c do registro FeatureParameterBoolean__c de um parâmetro do recurso de assinante

para LMO na organização do assinante. Você pode verificar o valor do registro usando
checkPackageBooleanValue(apiName).
setPackageDateValue(apiName, value)
Configura o valor value__c do registro FeatureParameterDate__c de um parâmetro do recurso de assinante para
LMO na organização do assinante. Você pode verificar o valor do registro usando checkPackageDateValue(apiName).
setPackageIntegerValue(apiName, value)
Configura o valor value__c do registro FeatureParameterInteger__c de um parâmetro do recurso de assinante

para LMO na organização do assinante. Você pode verificar o valor do registro usando
checkPackageIntegerValue(apiName).

Classes do Apex alteradas
Estas classes existentes têm métodos ou constantes novos ou alterados.
Classe Auth.AuthConfiguration
Novo método
getRightFrameUrl()

Retorna o URL do conteúdo do quadro direito para exibição no lado direito da página de login da comunidade. O administrador
fornece o URL.
Classe QuickAction.DescribeQuickActionResult
Novos métodos
getFlowDevName()

Quando a ação personalizada chama um fluxo, retorna o nome totalmente qualificado do fluxo chamado pela ação
personalizada.
getFlowRecordIdVar()

Quando a ação personalizada chama um fluxo, retorna a variável de entrada para a qual a ação personalizada transmite o
ID do registro.
Novas constantes
flowdevname

Quando a ação personalizada chama um fluxo, é o nome totalmente qualificado do fluxo.
flowrecordidvar

Quando a ação personalizada chama um fluxo, é a variável de entrada para a qual a ação personalizada transmite o ID do
registro.
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Classe Schema.RecordTypeInfo
Novos métodos
isActive()
Retornará true se o tipo de registro estiver ativo; caso contrário, retornará false.

Classe System.Site
Novos métodos
getExperienceId()

Retorna o valor do ID da experiência (expid). O valor expid é obtido de um cookie no navegador da web do usuário.
setExperienceId(expIdValue)

Define o ID da experiência do usuário atual. Use esse método para preencher o valor do cookie do ID da experiência (expid)
no navegador da web do usuário.
Classe Schema.FieldSet
Métodos alterados
getLabel()

Esse método foi atualizado para retornar a tradução do rótulo de texto, e não o próprio rótulo de texto.

ConnectApi (Chatter no Apex): classes e enumerações novas e alteradas
Crie experiências personalizadas no Salesforce usando o Chatter no Apex. Nesta versão, introduzimos o voto favorável e a verificação de
resposta.
Muitas ações de recurso da API REST do Chatter são expostas como métodos estáticos em classes do Apex no namespace ConnectApi.
Esses métodos usam outras classes ConnectApi para entrada e retorno de informações. O namespace ConnectApi é conhecido
como Chatter no Apex.
No Apex, é possível acessar alguns dados do Chatter usando objetos e consultas SOQL. Entretanto, as classes ConnectApi expõem
dados do Chatter de forma muito mais simples. Os dados são localizados e estruturados para exibição. Por exemplo, em vez de fazer
muitas chamadas para acessar e montar um feed, é possível fazer isso com uma única chamada.
Nota: Para integrar aplicativos móveis, sites de intranet e aplicativos da Web de terceiros ao Chatter e a Comunidades, use a API
REST do Chatter.
NESTA SEÇÃO:
Classes do Chatter no Apex novas e alteradas
Estas classes são novas ou foram alteradas nesta versão.
Classes de entrada do Chatter no Apex novas e alteradas
Estas classes de entrada são novas ou foram alteradas nesta versão.
Classes de saída do Chatter no Apex novas e alteradas
Estas classes de saída são novas ou foram alteradas nesta versão.
Enumerações do Chatter no Apex novas e alteradas
Estas enumerações são novas ou foram alteradas nesta versão.

Classes do Chatter no Apex novas e alteradas
Estas classes são novas ou foram alteradas nesta versão.
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Feeds do Chatter
Esses métodos estão na classe ConnectApi.ChatterFeeds.
Obter ou pesquisar fluxos do Chatter, independentemente da comunidade do contexto (piloto)
Nota: Fornecemos o parâmetro globalScope a clientes selecionados por meio de um programa piloto que exige a
aceitação de termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce.
Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. O parâmetro globalScope não está
disponível ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em
comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo
específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos
produtos e recursos disponíveis ao público em geral.
• getStream(communityId, streamId, globalScope) (piloto)
• getStreams(communityId, pageParam, pageSize, sortParam, globalScope) (piloto)
• searchStreams(communityId, q, pageParam, pageSize, sortParam, globalScope) (piloto)
Esse método tem um método de teste de conjunto correspondente.
Obter elementos de feed fixados de um feed de tópico ou de grupo (beta)
Nota: Esta versão contém uma versão beta de publicações fixadas, o que significa que é um recurso de alta qualidade com
limitações conhecidas. A fixação de publicações não está disponível ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce
anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos
garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição.
Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer
feedback e sugestões sobre publicações fixadas na comunidade Trailblazer.
• getPinnedFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId)
Fixar ou desafixar elementos de feed de um feed de tópico ou grupo (beta)
• updatePinnedFeedElements(communityId, feedType, subjectId, pin)
Dar um voto favorável ou desfavorável em um comentário ou elemento de feed
• setCommentVote(communityId, commentId, upDownVote)
• setFeedElementVote(communityId, feedElementId, upDownVote)
Marcar uma resposta como verificada ou não verificada
• setCommentIsVerified(communityId, commentId, isVerified)
Obter comentários classificados de um elemento de feed
• getCommentsForFeedElement(communityId, feedElementId, sortParam)
• getFeedElement(communityId, feedElementId, commentSort)
• getFeedElement(communityId, feedElementId, recentCommentCount, elementsPerBundle,
commentSort)

Knowledge
Esses métodos estão na classe ConnectApi.Knowledge.
Obter artigos mais visualizados sobre um tópico
• getTopViewedArticlesForTopic(communityId, topicId, maxResults)
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Classes de entrada do Chatter no Apex novas e alteradas
Estas classes de entrada são novas ou foram alteradas nesta versão.

Feeds do Chatter
ConnectApi.ExtensionsCapabilityInput

Essa classe de entrada tem esta nova propriedade.
• itemsToRemove – lista de IDs de anexos a serem removidos do elemento de feed.
ConnectApi.PinCapabilityInput (beta)

Essa nova classe de entrada tem estas propriedades.
• entityId – ID da entidade a ser fixada ou desafixada. Na versão 41.0, entityId deve ser o ID de um item de feed e
somente um item de feed pode ser fixado por feed.
• isPinned – especifica se a entidade deve ser fixada (true) ou desafixada (false).
ConnectApi.UpDownVoteCapabilityInput

Essa nova classe de entrada tem uma propriedade.
• vote – especifica o valor do voto em um elemento ou comentário de feed. Os valores são:
– Para baixo
– Nenhum
– Para cima

Classes de saída do Chatter no Apex novas e alteradas
Estas classes de saída são novas ou foram alteradas nesta versão.

Feeds do Chatter
ConnectApi.CandidateAnswersStatus

Essa nova classe de saída tem estas propriedades.
• hasCandidateAnswers – indica se há possíveis respostas disponíveis para uma pergunta.
• hasCandidateAnswersPublished – indica se há possíveis respostas publicadas.
• hasCandidateAnswersRated – indica há possíveis respostas classificadas.
ConnectApi.ChatterStream

Essa classe de saída tem uma propriedade nova.
• community – resumo da comunidade para o fluxo.
ConnectApi.CommentCapabilities

Essa classe de saída tem estas novas propriedades.
• upDownVote – se um comentário tiver essa funcionalidade, os usuários poderão dar um voto favorável ou desfavorável.
• verified – se um comentário tiver essa funcionalidade, os usuários com permissão poderão marcá-lo como verificado ou
não verificado.
ConnectApi.CommunitySummary

Essa nova classe de saída tem estas propriedades.
• id – ID de 18 caracteres da comunidade.
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• name – nome localizado da comunidade.
ConnectApi.Extension

Essa classe de saída tem uma propriedade nova.
• attachmentId – ID do anexo da extensão.
ConnectApi.ExtensionDefinition

Essa classe de saída tem uma propriedade nova.
• position – posição em que a extensão é exibida no editor.
Essa classe de saída não inclui mais estas propriedades.
• isEnabledInCommunity
• isEnabledInLightningPublisher
ConnectApi.Feed

Essa classe de saída tem uma propriedade nova.
• pinnedFeedElementsUrl (beta) – URL dos itens de feed fixados.
ConnectApi.FeedElementCapabilities

Essa classe de saída tem estas novas propriedades.
• mediaReferences – um elemento do feed com essa funcionalidade terá uma ou mais referências de mídia.
• pin (beta) – se um elemento de feed tiver essa funcionalidade, os usuários que tiverem permissão poderão fixá-lo a um feed.
• upDownVote – se uma publicação ou comentário de feed tiver essa funcionalidade, os usuários poderão votar de modo
favorável ou desfavorável.
ConnectApi.FeedItem

Essa classe de saída tem uma propriedade nova.
• hasVerifiedComment – true se o item do feed tiver um comentário verificado; caso contrário, false.
ConnectApi.InlineImageSegment

Essa classe de saída tem uma propriedade nova.
• imageDetails – detalhes da imagem ou null se o arquivo não for uma imagem.
ConnectApi.MediaReference

Essa nova classe de saída tem estas propriedades.
• mediaUrl – URL para transmitir ou baixar a mídia.
• thumbnailUrl – URL da miniatura da mídia, se houver.
ConnectApi.MediaReferenceCapability
Essa nova classe de saída é uma subclasse de ConnectApi.FeedCapability. Tem uma propriedade.

• media – coleção de referências de mídia.
ConnectApi.PinCapability (beta)

Essa nova classe de saída é uma subclasse de ConnectApi.FeedCapability. Ela tem estas propriedades:
• isPinnableByMe – especifica se o usuário do contexto pode (true) ou não (false) fixar ou desafixar a entidade no feed.
• isPinned – especifica se a entidade é fixada (true) ou não (false) no feed.
ConnectApi.PinnedFeedElements (beta)

Essa nova classe de saída tem uma propriedade.
• elements – lista de elementos de feed fixados.
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ConnectApi.QuestionAndAnswersCapability

Essa classe de saída tem uma propriedade nova.
• candidateAnswers – status das possíveis respostas para a pergunta.
ConnectApi.SocialPostCapability

Essa classe de saída tem uma propriedade nova.
• hiddenBy – o usuário que ocultou a publicação social.
ConnectApi.UpDownVoteCapability

Essa nova classe de saída é uma subclasse de ConnectApi.FeedElementCapability. Ela tem estas propriedades:
• downVoteCount – número de votos desfavoráveis.
• myVote – especifica o voto do usuário do contexto. Os valores são:
– Para baixo
– Nenhum
– Para cima
• upVoteCount – número de votos favoráveis.
ConnectApi.VerifiedCapability

Essa nova classe de saída é uma subclasse de ConnectApi.FeedElementCapability. Ela tem estas propriedades:
• isVerifiableByMe – especifica se o usuário do contexto tem (true) ou não (false) permissão para marcar os
comentários como verificados ou não verificados.
• isVerified – true se o comentário estiver marcado como verificado; caso contrário, false.
• lastVerifiedByUser – o último usuário que marcou o comentário como verificado ou não verificado; caso contrário,
null. Além disso, null, se o usuário do contexto não tiver permissão para marcar comentários como verificados ou não
verificados.
• lastVerifiedDate – última data em que o comentário foi marcado como verificado ou não verificado; caso contrário,
null. Além disso, null, se o usuário do contexto não tiver permissão para marcar comentários como verificados ou não
verificados.

Comunidades
ConnectApi.Community

Essa classe de saída tem uma propriedade nova.
• siteAsContainerEnabled – especifica se a comunidade usa páginas do Site.com (true) ou guias do Visualforce
(false).

Serviço de campo
ConnectApi.Features

Essa classe de saída tem uma propriedade nova.
• liveAgentHostName – nome de host do Live Agent configurado para a organização.
ConnectApi.UserSettings

Essa classe de saída tem estas novas propriedades.
• hasFieldServiceLocationTracking – o usuário tem o rastreamento de GPS do Field Service Lightning ativado.
• hasFieldServiceMobileAccess – o usuário tem acesso ao aplicativo móvel Field Service Lightning.
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Arquivos
ConnectApi.File

Essa classe de saída tem estas novas propriedades.
• createdDate – string ISO8601 da data em que o arquivo foi criado.
• sharingPrivacy – especifica a privacidade de compartilhamento de um arquivo. Os valores são:
– None – o arquivo é visível a qualquer pessoa com acesso ao registro.
– PrivateOnRecords – o arquivo é privado nos registros.
• systemModstamp – string ISO8601 de data indicando quando um usuário ou qualquer processo automatizado do sistema,
como um acionador, atualizou o arquivo.
ConnectApi.FileSummary

Essa classe de saída tem estas novas propriedades.
• createdDate – string ISO8601 da data em que o arquivo foi criado.
• sharingPrivacy – especifica a privacidade de compartilhamento de um arquivo. Os valores são:
– None – o arquivo é visível a qualquer pessoa com acesso ao registro.
– PrivateOnRecords – o arquivo é privado nos registros.
• systemModstamp – string ISO8601 de data indicando quando um usuário ou qualquer processo automatizado do sistema,
como um acionador, atualizou o arquivo.

Enumerações do Chatter no Apex novas e alteradas
Estas enumerações são novas ou foram alteradas nesta versão.
Para obter informações sobre essas enumerações, consulte Enumerações de ConnectApi no Guia do desenvolvedor do Apex.
ConnectApi.FeedCommentSortOrder

Essa nova enumeração tem estes valores.
• CreatedDateLatestAsc – classifica em ordem crescente pelos comentários criados mais recentemente.
• Relevance – classifica pelo conteúdo mais relevante.
ConnectApi.FeedElementCapabilityType

Essa enumeração tem estes novos valores.
• MediaReferences – o elemento de feed tem uma ou mais referências de mídia.
• Pin (beta) – os usuários com permissão podem fixar o elemento de feed.
• UpDownVote – os usuários podem votar no elemento de feed de modo favorável ou desfavorável.
• Verified – usuários com permissão podem marcar um comentário como verificado ou não verificado.
ConnectApi.FeedFilter

Essa enumeração tem estes novos valores.
• QuestionsWithCandidateAnswers – elementos de feed que são perguntas com possíveis respostas associadas.
• QuestionsWithCandidateAnswersReviewedPublished – elementos de feed que são perguntas com possíveis
respostas revisadas ou publicadas.
• UnansweredQuestionsWithCandidateAnswers – elementos de feed que são perguntas que não têm respostas,
mas têm possíveis respostas associadas.
ConnectApi.FileSharingPrivacy

Essa nova enumeração tem estes valores.
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• None – o arquivo é visível a qualquer pessoa com acesso ao registro.
• PrivateOnRecords – o arquivo é privado nos registros.
ConnectApi.SocialPostStatusType

Essa enumeração tem um valor novo.
• Hidden – a publicação social está oculta.
ConnectApi.UpDownVoteValue

Essa nova enumeração tem estes valores.
• Para baixo
• Nenhum
• Para cima

ISVforce: Integração mais rápida, planejamento de negócios mais fácil e
melhorias de empacotamento
Percorra a jornada do parceiro mais rapidamente com a lista de verificação Trailblazer do
AppExchange. Gerencie planos de negócios para aplicativos onde você já está acostumado a
gerenciar outros detalhes da listagem: o console de publicação do AppExchange. Controle o acesso
dos assinantes a recursos individuais com parâmetros de recurso. Também aprimoramos o
comportamento de pacotes gerenciados nas organizações de assinante.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

NESTA SEÇÃO:
Criar seu negócio de ISV mais rapidamente com a lista de verificação Trailblazer do AppExchange
Mantenha-se organizado enquanto cria seu negócio de ISV com a lista de verificação Trailblazer do AppExchange. A lista de verificação
divide sua jornada de parceiro em 10 etapas, começando com a aprendizagem guiada no Trailhead e terminando com uma listagem
publicada no AppExchange. Cada etapa é combinada a novos conteúdos de suporte na Comunidade de parceiros.
Gerenciar planos de negócios no console de publicação do AppExchange
Anteriormente, compartilhar o plano de negócios do seu aplicativo exigia uma sequência de emails ou faxes para a Salesforce. Diga
adeus a caixas de entrada abarrotadas e aos alegres tons de discagem dos anos 90. Agora você pode criar, gerenciar e enviar planos
de negócios no console de publicação do AppExchange. Você também pode verificar o status de aprovação do seu plano e visualizar
comentários dos revisores.
Controlar e rastrear o acesso ao seu aplicativo com parâmetros de recurso (disponível ao público em geral)
A partir de meados de outubro de 2017, parâmetros de recurso estarão disponíveis ao público em geral. Controle o acesso a recursos
em organizações de assinante, ative recursos experimentalmente para ver como funcionam na produção e rastreie métricas de
ativação, tudo com o Aplicativo de Gerenciamento de recursos (FMA). O FMA vincula valores na sua Organização de gerenciamento
de licenças (LMO) a valores nas organizações dos seus assinantes. Você pode usar Apex code para verificar e modificar esses valores.
Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Atualizações de pacote gerenciado preservam os valores desativados e reativados de conjunto de valores globais
Corrigimos um erro em que um pacote gerenciado mudava a configuração de um valor em um conjunto de valores globais para
Inativo mesmo quando a organização do assinante havia definido o valor como Ativo antes da instalação do pacote gerenciado.
Meu domínio ativado automaticamente em organizações de patch
Quando você cria uma organização de patch com base em uma organização de empacotamento com Meu domínio ativado, a
organização de patch também tem Meu domínio ativado. O nome do subdomínio personalizado da organização de patch é gerado
aleatoriamente. Anteriormente, a organização de patch não tinha Meu domínio ativado, o que resultava em erros quando o pacote
gerenciado ou de versão carregado na organização de empacotamento exigia um subdomínio.
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Alocações de cache de plataforma em implantações de conjunto de alterações e atualizações de pacote gerenciado não são mais
redefinidas
Quando você implanta um conjunto de alterações, as alocações de cache de plataforma na organização de destino são definidas
com os valores contidos no conjunto de alterações. Anteriormente, quando você implantava uma partição de cache, as alocações
de cache da sessão e da organização eram definidas como zero, independentemente dos valores de alocação no conjunto de
alterações. Esse novo comportamento também se aplica a implantações de metadados.
Excluir S-Controls de pacotes Gerenciados - Lançados
Agora você pode remover s-controls de uma nova versão de pacote Gerenciado – Lançado. O administrador da organização do
assinante também pode excluir os s-controls quando um assinante faz a atualização para a nova versão do pacote. Se um assinante
instalar a nova versão do pacote pela primeira vez, os s-controls não serão instalados.
Alterar tipo de CustomTab de S-Control para página do Visualforce
Quando você implanta metadados em uma organização usando API de metadados, é possível alterar o tipo CustomTab de um
s-control para uma página do Visualforce ou para qualquer outro tipo, exceto um objeto personalizado. Da mesma forma, não é
possível alterar uma guia de objeto personalizado para qualquer outro tipo.
Recursos do Salesforce DX para parceiros (disponível ao público em geral)
O Salesforce DX inclui alguns recursos especificamente projetados para parceiros. O Salesforce DX será disponibilizado ao público
em geral em meados de outubro de 2017.
Outras mudanças no console de edição do AppExchange
Fizemos mudanças no console de publicação do AppExchange a fim de aprimorar a forma como os clientes da Salesforce utilizam
as listas do AppExchange. Para listas pagas do AppExchange, você deve fornecer agora um preço mínimo pela sua solução, caso
não tenha incluído um.

Criar seu negócio de ISV mais rapidamente com a lista de verificação Trailblazer do
AppExchange
Mantenha-se organizado enquanto cria seu negócio de ISV com a lista de verificação Trailblazer do AppExchange. A lista de verificação
divide sua jornada de parceiro em 10 etapas, começando com a aprendizagem guiada no Trailhead e terminando com uma listagem
publicada no AppExchange. Cada etapa é combinada a novos conteúdos de suporte na Comunidade de parceiros.
Como você pediu para ver toda a jornada de parceiro de uma só vez, facilitamos a visualização e a navegação pela lista de verificação
com resumos breves (1). Quando estiver pronto para obter mais detalhes, acesse uma das novas páginas da Comunidade de parceiros
(2). Obtenha orientação, dicas e uma lista de recursos no Trailhead, na Comunidade de parceiros e na Ajuda e treinamento do Salesforce.
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Se você for novo no Programa de parceiro, exibiremos a lista de verificação quando você criar seu perfil na Comunidade de parceiros.
Você pode voltar à lista de verificação a qualquer momento na seção Educação da comunidade.

Gerenciar planos de negócios no console de publicação do AppExchange
Anteriormente, compartilhar o plano de negócios do seu aplicativo exigia uma sequência de emails ou faxes para a Salesforce. Diga
adeus a caixas de entrada abarrotadas e aos alegres tons de discagem dos anos 90. Agora você pode criar, gerenciar e enviar planos de
negócios no console de publicação do AppExchange. Você também pode verificar o status de aprovação do seu plano e visualizar
comentários dos revisores.
Nota: Esse recurso está disponível apenas em inglês a parceiros da Salesforce elegíveis. Para obter mais informações sobre o
Programa de parceiro, incluindo os requisitos de elegibilidade, acesse www.salesforce.com/partners.
Quando você abre uma listagem do AppExchange no console, uma nova guia Plano de negócios (1) aparece como a primeira etapa no
fluxo de publicação. Aqui, é possível:
• Forneça mais detalhes sobre sua empresa e suas operações (2).
• Forneça detalhes técnicos sobre o produto que você está listando (3).
• Assine o certificado de conformidade da sua empresa e forneça documentação de apoio (4).
Depois que você compartilha seu plano de negócios com a Salesforce, nós revisamos o material enviado e o mantemos informado sobre
o seu status de aprovação (5). Se tivermos comentários sobre o plano ou se forem necessárias alterações, você será informado aqui.
Depois que aprovarmos seu plano, você poderá enviar seu produto para uma análise de segurança.
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Se você for um parceiro existente com uma listagem de AppExchange publicada, já teremos seu plano de negócios e não haverá
necessidade de atualizar sua listagem. Se você for um parceiro de negócios existente listando um novo produto, forneça os detalhes de
negócio e a arquitetura do produto. Preencheremos seus detalhes de conformidade usando as informações fornecidas quando você
entrou para o Programa de parceiro.

Controlar e rastrear o acesso ao seu aplicativo com parâmetros de recurso (disponível
ao público em geral)
A partir de meados de outubro de 2017, parâmetros de recurso estarão disponíveis ao público em geral. Controle o acesso a recursos
em organizações de assinante, ative recursos experimentalmente para ver como funcionam na produção e rastreie métricas de ativação,
tudo com o Aplicativo de Gerenciamento de recursos (FMA). O FMA vincula valores na sua Organização de gerenciamento de licenças
(LMO) a valores nas organizações dos seus assinantes. Você pode usar Apex code para verificar e modificar esses valores. Essa alteração
se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Aqui na Salesforce, às vezes executamos programas piloto, como o que foi executado quando lançamos o Gerenciamento de recursos.
Ocasionalmente, ativamos recursos experimentalmente para ver como eles funcionam na produção antes de compartilhá-los com você.
Às vezes disponibilizamos recursos a organizações selecionadas para avaliações por tempo limitado. E às vezes queremos rastrear métricas
de ativação desses recursos.
Com os parâmetros de recurso, estamos oferecendo essa funcionalidade antes secreta a você, nosso Parceiro Ohana. Instale o FMA na
sua Organização de gerenciamento de licenças (LMO). O FMA estende o Aplicativo de gerenciamento de licenças e, como o LMA, é
distribuído como um pacote gerenciado.

Parâmetros de recurso
Os parâmetros de recurso são representados como tipos de API de metadados com os quais você pode trabalhar na sua organização
de empacotamento. Os tipos FeatureParameterBoolean, FeatureParameterDate e FeatureParameterInteger
armazenam três tipos de valores: booliano, inteiro e data. Você pode usar esses tipos para armazenar um defaultValue para cada
parâmetro de recurso. Você pode referenciar esses valores no seu código exatamente como referencia outros valores na organização
de um cliente. Cada parâmetro de recurso também tem um valor dataFlowDirection: LMO to Subscriber ou
Subscriber to LMO. Você pode usar parâmetros de recurso somente em pacotes gerenciados.
Na primeira vez em que um assinante instala seu pacote, um registro FeatureParameter__c é criado no LMO para cada parâmetro
de recurso. O parâmetro de recurso registra valores de armazenamento nestes campos: FullName__c, DataType__c (Boolean,
Integer ou Date), DataFlowDirection__c, Package__c, IntroducedInPackageVersion__c e, como uma
novidade na versão Winter '18, Namespace_Prefix__c.
No seu LMO e na organização do assinante, os registros de objetos de junção personalizados representam seus parâmetros de recurso:
registros de objetos FeatureParameterBoolean__c, FeatureParameterDate__c e
FeatureParameterInteger__c. O FMA cria registros desses objetos de junção no LMO e na organização do cliente quando
um assinante instala o seu pacote. Esses registros associam os parâmetros do recurso às licenças dos seus assinantes e definem os valores
dos parâmetros do recurso. Os valores no seu LMO e nas organizações de assinante são vinculados. Cada registro armazena três valores:
FeatureParameter__r, License__c e Value__c.

Métodos do Apex
Use esses métodos do Apex para verificar e modificar os valores dos parâmetros de recurso.
• System.FeatureManagement.checkPackageBooleanValue(apiName)
• System.FeatureManagement.checkPackageDateValue(apiName)
• System.FeatureManagement.checkPackageIntegerValue(apiName)
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• System.FeatureManagement.setPackageBooleanValue(apiName, value)
• System.FeatureManagement.setPackageDateValue(apiName, value)
• System.FeatureManagement.setPackageIntegerValue(apiName, value)
Use estes métodos do Apex para mostrar, ocultar e verificar a proteção de objetos personalizados e permissões personalizadas.
• System.FeatureManagement.changeProtection(apiName, typeApiName, protection)
• System.FeatureManagement.checkPermission(apiName)

Começar a usar
Para saber mais sobre os parâmetros de recurso e o FMA, consulte "Introdução ao Aplicativo de gerenciamento de recursos" no Guia do
ISVforce.
Para obter mais informações sobre a classe System.FeatureManagement, consulte "Classe FeatureManagement" no Guia do
desenvolvedor do Apex.

Atualizações de pacote gerenciado preservam os valores desativados e reativados
de conjunto de valores globais
Corrigimos um erro em que um pacote gerenciado mudava a configuração de um valor em um conjunto de valores globais para Inativo
mesmo quando a organização do assinante havia definido o valor como Ativo antes da instalação do pacote gerenciado.
Um conjunto de valores globais em um pacote gerenciado pode especificar valores ativos e inativos. Digamos que o administrador de
uma organização de assinante tenha definido um valor de um pacote gerenciado como Ativo. Quando a organização do assinante
instalava uma atualização do pacote gerenciado, o pacote gerenciado definia o valor novamente como Inativo, mesmo que a organização
do assinante não quisesse alterá-lo. Agora, a atualização de pacote gerenciado preserva as configurações de valor Ativo e Inativo na
organização do assinante.
CONSULTE TAMBÉM:
Listas de opções: aprimoramentos no gerenciamento de valores de lista de opções

Meu domínio ativado automaticamente em organizações de patch
Quando você cria uma organização de patch com base em uma organização de empacotamento com Meu domínio ativado, a organização
de patch também tem Meu domínio ativado. O nome do subdomínio personalizado da organização de patch é gerado aleatoriamente.
Anteriormente, a organização de patch não tinha Meu domínio ativado, o que resultava em erros quando o pacote gerenciado ou de
versão carregado na organização de empacotamento exigia um subdomínio.
Quando você cria uma organização de patch com Meu domínio ativado, podem ser necessários vários minutos para que o subdomínio
gerado aleatoriamente seja registrado.

Alocações de cache de plataforma em implantações de conjunto de alterações e
atualizações de pacote gerenciado não são mais redefinidas
Quando você implanta um conjunto de alterações, as alocações de cache de plataforma na organização de destino são definidas com
os valores contidos no conjunto de alterações. Anteriormente, quando você implantava uma partição de cache, as alocações de cache
da sessão e da organização eram definidas como zero, independentemente dos valores de alocação no conjunto de alterações. Esse
novo comportamento também se aplica a implantações de metadados.
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As atualizações de pacote gerenciado também não sobrescrevem as configurações de alocação de cache do assinante. Anteriormente,
uma atualização de pacote gerenciado redefinia as alocações de cache na partição do namespace como zero. A manutenção dos valores
originais das alocações de cache assegura a preservação das alocações alteradas pelos assinantes. Os assinantes podem ajustar as
alocações do cache da sessão e da organização enquanto executam aplicativos do AppExchange e observam o desempenho do aplicativo.
Nota: A instalação de pacotes gerenciados e não gerenciados e a atualização de pacotes não gerenciados sempre definem as
alocações de cache da sessão e da organização como zero. Esse comportamento ocorre independentemente dos valores de
alocação na partição do pacote. Os assinantes podem alocar tamanhos de cache da sessão e da organização com base em
recomendações de parceiros do Salesforce.

Excluir S-Controls de pacotes Gerenciados - Lançados
Agora você pode remover s-controls de uma nova versão de pacote Gerenciado – Lançado. O administrador da organização do assinante
também pode excluir os s-controls quando um assinante faz a atualização para a nova versão do pacote. Se um assinante instalar a nova
versão do pacote pela primeira vez, os s-controls não serão instalados.

Alterar tipo de CustomTab de S-Control para página do Visualforce
Quando você implanta metadados em uma organização usando API de metadados, é possível alterar o tipo CustomTab de um s-control
para uma página do Visualforce ou para qualquer outro tipo, exceto um objeto personalizado. Da mesma forma, não é possível alterar
uma guia de objeto personalizado para qualquer outro tipo.

Recursos do Salesforce DX para parceiros (disponível ao público em geral)
O Salesforce DX inclui alguns recursos especificamente projetados para parceiros. O Salesforce DX será disponibilizado ao público em
geral em meados de outubro de 2017.

Alocações de organização de rascunho para parceiros
A camada do parceiro do Salesforce determina quantas organizações de rascunho você tem alocadas e pode criar diariamente.

Modelos Trialforce privados
Por padrão, os modelos são públicos. Você pode criar um modelo privado de forma que apenas organizações autorizadas possam
inscrever novas organizações usando esse modelo.

Licença de usuário padrão gratuita
Você quer usar o Dev Hub em sua organização de produção, mas não tem uma licença de usuário do Salesforce? A licença gratuita de
acesso limitado do Salesforce permite que desenvolvedores do Salesforce DX acessem o Dev Hub para criar e gerenciar organizações
de rascunho, bem como vincular namespaces ao registro do namespace. Além dessa funcionalidade, os usuários podem acessar o
Chatter para colaborar uns com os outros.
CONSULTE TAMBÉM:
Guia do ISVforce: Alocações de organização de rascunho para parceiros
Guia do ISVforce: Criar um modelo Trialforce
Guia do ISVforce: Licença gratuita de acesso limitado
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Outras mudanças no console de edição do AppExchange
Fizemos mudanças no console de publicação do AppExchange a fim de aprimorar a forma como os clientes da Salesforce utilizam as
listas do AppExchange. Para listas pagas do AppExchange, você deve fornecer agora um preço mínimo pela sua solução, caso não tenha
incluído um.
Nota: Esse recurso está disponível para parceiros elegíveis do Salesforce. Para obter mais informações sobre o Programa de
parceiro, incluindo os requisitos de elegibilidade, acesse www.salesforce.com/partners.
Adicionar informação de preço mínimo para as listas pagas do AppExchange
Se o modelo de preço da sua solução do AppExchange for Pago sem checkout, o console agora solicitará que você forneça um
preço mínimo se você não incluir um. Para listas publicadas do AppExchange, nós solicitaremos a você essa informação quando
editar a lista. Você é solicitado a fornecer:
• Um preço maior que zero
• A moeda que você aceita para pagamento
• Detalhes da assinatura, como a frequência com que os clientes são cobrados
Você adiciona esses detalhes na guia Preço no console. Para saber mais sobre as mudanças, acesse Comunidade de parceiros do
Salesforce.

Depuração: Padronização da retenção de registros de depuração
Os registros de depuração agora são excluídos em um cronograma mais previsível, e permitimos
que você armazene mais deles. Também adicionamos vários novos eventos de registro de depuração.
Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
NESTA SEÇÃO:

EDIÇÕES
Disponível em: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer e Database.com
Editions

Reter mais registros de depuração por mais tempo
Alteramos a maneira como os registros de depuração antigos são excluídos. Agora os registros
de depuração são retidos por sete dias. Você pode gerar um total de 250 MB de registros de depuração em um intervalo de 15
minutos. Quando sua organização for atualizada para a versão Winter '18, todos os registros criados há menos sete dias serão
excluídos. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Depurar eventos de registro para assinaturas de evento de plataforma
Adicionamos vários eventos de registro de depuração para ajudá-lo a depurar processos e fluxos que assinam eventos de plataforma.

Reter mais registros de depuração por mais tempo
Alteramos a maneira como os registros de depuração antigos são excluídos. Agora os registros de depuração são retidos por sete dias.
Você pode gerar um total de 250 MB de registros de depuração em um intervalo de 15 minutos. Quando sua organização for atualizada
para a versão Winter '18, todos os registros criados há menos sete dias serão excluídos. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning
Experience quanto ao Salesforce Classic.
Anteriormente, você podia gerar até 50 MB de registros de depuração. Eles eram mantidos indefinidamente e o registro mais antigo era
excluído sempre que o limite era excedido. Removemos o limite de 50 MB e alteramos para um limite de armazenamento de sete dias.
Se você gerar mais de 250 MB de registros de depuração em um período de 15 minutos, seus sinalizadores de rastreamento serão
desativados. Um email será enviado aos usuários que modificaram os sinalizadores de rastreamento pela última vez, informando-os de
que poderão reativar o sinalizador de rastreamento em 15 minutos.
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O limite de 2 MB para o tamanho de cada registro não mudou. Os registros de depuração maiores que 2 MB são reduzidos removendo
linhas de registro antigas, como as linhas de registro de declarações anteriores do System.debug. As linhas de registro podem ser
removidas de qualquer lugar, e não apenas do início do registro de depuração.
CONSULTE TAMBÉM:
Ajuda do Salesforce: Monitorar registros de depuração

Depurar eventos de registro para assinaturas de evento de plataforma
Adicionamos vários eventos de registro de depuração para ajudá-lo a depurar processos e fluxos que assinam eventos de plataforma.
EVENT_SERVICE_PUB_BEGIN
Tipo de evento
EVENT_SERVICE_PUB_DETAIL
IDs de assinatura, ID do usuário que publicou o evento e dados de mensagem do evento
EVENT_SERVICE_PUB_END
Tipo de evento
EVENT_SERVICE_SUB_BEGIN
Tipo de evento e ação (assinar ou cancelar assinatura)
EVENT_SERVICE_SUB_DETAIL
ID da assinatura, ID da instância da assinatura, dados de referência (como nome de API do processo), ID do usuário que ativou ou
desativou a assinatura e dados da mensagem do evento
EVENT_SERVICE_SUB_END
Tipo de evento e ação (assinar ou cancelar assinatura)

API
Acesse mais tipos de metadados e objetos de dados na API versão 41.0. Melhore suas pesquisas
usando novos recursos em SOSL e Serviços de dados. Crie aplicativos móveis nativos e aplicativos
da Web personalizados com a API da interface de usuário. Processe grandes quantidades de registros
com uma interface simplificada usando a API em massa 2.0.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Developer, Enterprise,
Unlimited e Performance

NESTA SEÇÃO:
Objetos novos e alterados
Acesse mais dados por meio desses objetos padrão novos e alterados.
SOSL
Salesforce Object Search Language (SOSL) agora inclui suporte para pesquisas em exibições de lista.
API REST
A API REST inclui novos recursos para a API de tempo de execução de fluxo (piloto).
API SOAP
A API SOAP inclui um tipo alterado.
API REST do Chatter
Integre aplicativos móveis, sites de intranet e aplicativos da Web de terceiros ao Salesforce usando a API REST do Chatter. Nesta
versão, introduzimos o voto favorável, a verificação de resposta e os arquivos privados em registros.
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API REST de relatórios e painéis
Os aprimoramentos da API REST de relatórios e painéis incluem um novo recurso que descreve compartilhamento de pastas, novas
propriedades de relatórios e painéis e uma alteração em um parâmetro de notificação de análise.
API em massa 2.0 (disponível ao público em geral)
A nova API em massa 2.0, agora disponível ao público em geral, oferece uma interface simples para o carregamento rápido de
grandes quantidades de dados em uma organização do Salesforce.
API do conjunto de ferramentas
A API do conjunto de ferramentas inclui objetos novos e alterados. Agora você pode executar operações CRUD na maioria dos
objetos da API do conjunto de ferramentas em organizações ativas. Mais objetos da API do conjunto de ferramentas agora oferecem
suporte a atualizações no nível de campo.
API de metadados
A API de metadados inclui tipos e campos novos e alterados.
Serviços de dados: Trabalhar em milhões de registros com objetos grandes personalizados e SOQL assíncrono
Você pode armazenar, gerenciar e consultar milhões de registros com objetos grandes personalizados e SOQL assíncrono, que agora
estão disponíveis ao público em geral.
Mensagens corporativas
Use eventos para simplificar a comunicação entre sistemas de negócios. Com a Captura de dados alterados (piloto), receba notificações
em tempo real sobre alterações de registros no Salesforce. Com os Eventos de plataforma de alto volume (piloto), envie e receba
milhões de eventos personalizados de forma eficiente.
Personalizar aplicativos de console com a API JavaScript do console do Lightning (disponível ao público em geral)
A API JavaScript do console do Lightning inclui métodos novos e atualizados que permitem personalizar programaticamente um
aplicativo de console do Lightning e a barra de utilitários. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
API de CTI aberta
O método notifyInitializationComplete() agora está disponível no Lightning Experience. Esse método informa ao
Salesforce que a inicialização do softphone foi concluída e o Salesforce não deve alternar para um URL de standby. Durante a
inicialização do softphone, um ícone de carregamento é exibido na área do softphone. O método
notifyInitializationComplete() funciona de maneira diferente do que ocorre no Salesforce Classic. Essa alteração
se aplica somente ao Lightning Experience.
Outras alterações de API
A pesquisa federada agora é compatível com resultados no formato RSS. As consultas SOQL sobre tipos de registro têm uma nova
restrição.

Objetos novos e alterados
Acesse mais dados por meio desses objetos padrão novos e alterados.
NESTA SEÇÃO:
Novos objetos
Estes objetos são novos.
Objetos alterados
Estes objetos foram alterados.
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Novos objetos
Estes objetos são novos.
ChannelProgram
Representa um programa de canal que os vendedores usam para fazer marketing e vender seus produtos por meio de parceiros de
canal.
ChannelProgramFeed
Representa um único item de feed em um feed de programa de canal.
ChannelProgramHistory
Representa o histórico de alterações nos valores dos campos de um objeto de programa de canal. O acesso é somente leitura.
ChannelProgramLevel
Representa um nível, baseado na experiência do membro, em um programa de canal.
ChannelProgramLevelFeed
Representa um único item de feed em um feed no nível de programa de canal.
ChannelProgramLevelHistory
Representa o histórico de alterações nos valores dos campos de um objeto no nível de programa de canal. O acesso é somente
leitura.
ChannelProgramMember
Representa um parceiro que é membro de um programa de canal.
ChannelProgramOwnerSharingRule
Representa uma regra de compartilhamento de um objeto de programa de canal com usuários que não sejam o proprietário.
ChannelProgramShare
Representa uma entrada de compartilhamento em um registro de programa de canal.
ListEmail
Representa um email de lista no Salesforce.
ListEmailRecipientSource
Para um email de lista no Salesforce, representa a origem do email de um destinatário.
LocationFeed
Representa um único item de feed em uma página de detalhes de local.
LogoutEventStream
Representa um ponto final de streaming para LogoutEvents.
MobileSettingsAssignment
Representa a atribuição de uma definição exclusiva de configurações do aplicativo móvel Field Service Lightning a um perfil de
usuário específico.
NetworkAffinity
Representa um objeto de junção que associa um perfil de usuário a um objeto Rede, ou seja, a uma comunidade. Use o objeto
NetworkAffinity para atribuir uma comunidade padrão a um perfil de usuário.
OmniSupervisorConfig
Representa uma definição que determina as configurações de Supervisor de Omni-Channel de um usuário.
OmniSupervisorConfigGroup
Representa um grupo público atribuído à configuração de Supervisor de Omni-Channel que é visível para um usuário supervisor.
OmniSupervisorConfigProfile
Representa uma definição que determina as configurações de Supervisor de Omni-Channel atribuídas a usuários que fazem parte
de um perfil específico. As configurações em nível de usuário substituem as configurações em nível de perfil.
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OmniSupervisorConfigUser
Representa uma definição que determina as configurações de Supervisor de Omni-Channel atribuídas a um usuário. As configurações
em nível de usuário substituem as configurações em nível de perfil.
PartnerFundAllocation
Representa os fundos alocados do orçamento de marketing de um parceiro para parceiros de canal.
PartnerFundAllocationFeed
Representa um único item de feed no feed de alocação de fundos de um parceiro.
PartnerFundAllocationHistory
Representa o histórico de alterações nos valores dos campos de um objeto de alocação de fundos de parceiro. O acesso é somente
leitura.
PartnerFundAllocationOwnerSharingRule
Representa uma regra de compartilhamento de um objeto de alocação de fundos de parceiro com usuários que não sejam o
proprietário.
PartnerFundAllocationShare
Representa uma entrada de compartilhamento em um registro de alocação de fundos de parceiro.
PartnerFundClaim
Representa uma reivindicação de fundos do orçamento de marketing do parceiro por um parceiro de canal.
PartnerFundClaimFeed
Representa um único item de feed no feed de reivindicação de fundos do parceiro.
PartnerFundClaimHistory
Representa o histórico de alterações nos valores dos campos de um objeto de reivindicação de fundos do parceiro. O acesso é
somente leitura.
PartnerFundClaimOwnerSharingRule
Representa uma regra de compartilhamento de um objeto de reivindicação de fundos do parceiro com usuários que não sejam o
proprietário.
PartnerFundClaimShare
Representa uma entrada de compartilhamento em um registro de reivindicação de fundos do parceiro.
PartnerFundRequest
Representa uma solicitação de fundos do orçamento de marketing do parceiro por um parceiro de canal.
PartnerFundRequestFeed
Representa um único item de feed no feed de solicitação de fundos do parceiro.
PartnerFundRequestHistory
Representa o histórico de alterações nos valores dos campos de um objeto de solicitação de fundos do parceiro. O acesso é somente
leitura.
PartnerFundRequestOwnerSharingRule
Representa uma regra de compartilhamento de um objeto de solicitação de fundos do parceiro com usuários que não sejam o
proprietário.
PartnerFundRequestShare
Representa uma entrada de compartilhamento em um registro de solicitação de fundos do parceiro.
PartnerMarketingBudget
Representa um orçamento que fornece fundos a parceiros de canal para venda e marketing de produtos e serviços.
PartnerMarketingBudgetFeed
Representa um único item de feed no feed de orçamento de marketing do parceiro.
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PartnerMarketingBudgetHistory
Representa o histórico de alterações nos valores dos campos de um objeto de orçamento de marketing do parceiro. O acesso é
somente leitura.
PartnerMarketingBudgetOwnerSharingRule
Representa uma regra de compartilhamento de um objeto de orçamento de marketing do parceiro com usuários que não sejam o
proprietário.
PartnerMarketingBudgetShare
Representa uma entrada de compartilhamento em um registro de orçamento de marketing do parceiro.
PendingServiceRouting
Representa uma atribuição de trabalho que está aguardando roteamento. Este objeto está disponível na versão 40.0 ou posterior
da API.
QuoteOwnerSharingRule
Representa uma regra de compartilhamento de uma cotação com usuários que não sejam o proprietário.
QuoteShare
Representa uma entrada de compartilhamento em uma cotação.
ServiceCrew
Representa um grupo de usuários que podem ser atribuídos a compromissos de serviço de campo como uma unidade.
ServiceCrewFeed
Representa um único item de feed em uma página de detalhes de equipe de serviço.
ServiceCrewHistory
Representa o histórico de alterações nos valores dos campos de uma equipe de serviço.
ServiceCrewMember
Representa um recurso de serviço que pertence a uma equipe de serviço específica.
ServiceCrewMemberFeed
Representa um único item de feed em uma página de detalhes de membros da equipe de serviço.
ServiceCrewMemberHistory
Representa o histórico de alterações nos valores dos campos de um membro da equipe de serviço.
ServiceCrewOwnerSharingRule
Representa as regras de compartilhamento de uma equipe de serviço.
ServiceCrewShare
Representa uma entrada de compartilhamento em uma equipe de serviço.
UserPermissionAccess
Representa a acessibilidade de permissões do usuário atual.
VoiceMailGreeting
Representa uma mensagem de saudação personalizada que é reproduzida quando chega ao correio de voz de um usuário.
VoiceMailGreetingShare
Representa uma entrada de compartilhamento em uma VoiceMailGreeting.
VoiceUserPreferences
Representa o número que o usuário exibe ao fazer chamadas de saída.
VoiceUserPreferencesShare
Representa uma entrada de compartilhamento em um objeto VoiceUserPreferences.

593

Notas da versão Salesforce Winter '18

API

WorkTypeOwnerSharingRule
Representa as regras de compartilhamento de um tipo de trabalho.
WorkTypeShare
Representa uma entrada de compartilhamento em um tipo de trabalho.

Objetos alterados
Estes objetos foram alterados.

Objetos alterados
ActivityHistory
O valor Email de lista foi adicionado ao campo ActivitySubtype.
AgentWork
A propriedade create foi adicionada aos campos CapacityPercentage e CapacityWeight.
O campo ShouldSkipCapacityCheck foi adicionado.
AppExtension
No campo FieldServiceMobileSettingsId, a propriedade creatable foi alterada para true.
AppMenuItem
Agora o campo Tipo inclui Rede.
Asset
Os campos ProductCode e StockKeepingUnit foram adicionados.
AssignedResource
O campo ServiceCrewId foi adicionado.
CampaignInfluenceModel
Os campos isActive e RecordPreference foram adicionados.
Três novos valores foram adicionados ao campo ModelType.
• 3: Primeiro contato
• 4: Último contato
• 5: Distribuição uniforme
CaseMilestone
O objeto CaseMilestone agora é compatível com a chamada describeCompactLayout().
ContentDocument
O campo SharingPrivacy foi adicionado.
ContentNote
O campo SharingPrivacy foi adicionado.
ContentVersion
O campo SharingPrivacy foi adicionado.
O valor de lista de opções L foi adicionado ao campo ContentLocation.
ContractLineItem
O campo Product2Id foi adicionado.
CustomBrandAsset
Os seguintes valores de lista de opções foram adicionados ao campo AssetCategory:
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• StaticLogoImageURL
• LoginQuaternaryColor
• LoginRightFrameUrl
• LogoAssetId
O campo AssetSourceId foi adicionado. Ele substitui o campo ForeignKeyAssetId, que foi descontinuado.
DigitalSignature
• No campo SignatureType:
– A propriedade defaultedOnCreate foi alterada para true.
– A propriedade restrictedPicklist foi alterada para false.
DuplicateRecordSet
No objeto DuplicateRecordSet, o rótulo de campo DuplicateRuleId foi alterado de volta para Duplicate Rule
ID. Anteriormente na versão Winter '18, o rótulo era Parent.
Compromisso
O valor de lista de opções 2 (Evento proposto) não é mais usado na lista de opções GroupEventType.
EventLogFile
O objeto EventLogFile tem os seguintes tipos de evento novos.
• Artigo do Knowledge
• Criptografia de plataforma
• Pesquisar
• Clique de pesquisa
O tipo de dados do campo CLIENT_IP foi alterado de IP para String. Além disso, o valor de IP da Salesforce.com agora representa
um IP interno do Salesforce, como um login do Salesforce Workbench ou do AppExchange. Essa alteração afeta todos os tipos de
evento que contêm CLIENT_IP.
FeedComment
O campo IsVerified foi adicionado.
FeedItem
O campo HasVerifiedComment foi adicionado.
FieldServiceMobileSettings
• Os atributos de objeto createable e deletable foram alterados para true.
• No campo DeveloperName, as propriedades createable e updatable foram alteradas para true.
• No campo Language, as propriedades defaultedOnCreate e createable foram alteradas para true.
• A propriedade creatable foi alterada para true nos seguintes campos:
– NavbarBackgroundColor
– BrandInvertedColor
– FeedbackPrimaryColor
– FeedbackSecondaryColor
– PrimaryBrandColor
– SecondaryBrandColor
– ContrastPrimaryColor
– ContrastSecondaryColor
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– ContrastTertiaryColor
– ContrastQuaternaryColor
– ContrastQuinaryColor
– ContrastInvertedColor
– IsSendLocationHistory
– GeoLocationMinUpdateFreqMins
– GeoLocationAccuracy
– RecordDataCacheTimeMins
– MetadataCacheTimeDays
– UpdateScheduleTimeMins
– IsShowEditFullRecord
– TimeIntervalSetupMins
– DefaultListViewDeveloperName
– NavbarInvertedColor
– FeedbackSelectedColor
– FutureDaysInDatePicker
– FutureDaysInDatePicker
– PastDaysInDatePicker
– PastDaysInDatePicker
• Os campos a seguir foram adicionados:
– MasterLabel
– IsDefault
– BgGeoLocationMinUpdateFreqMins
– BgGeoLocationAccuracy
ForecastingType
Os campos a seguir foram adicionados:
• OpportunitySplitTypeId
• RoleType
• Territory2ModelId
Grupo
O valor de lista de opções ChannelProgramGroup foi adicionado ao campo Type.
Local
Os campos a seguir foram adicionados:
• RootLocationId
• LocationLevel
NavigationMenuItem
O valor de lista de opções GlobalAction foi adicionado ao campo Type.
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Rede
Os campos OptionsUpDownVoteEnabled, OptionsEinsteinAnswersEnabled, OptionsCWBannerState,
OptionsTopicSuggestionsEnabled, OptionsEnableTalkingAboutStats foram adicionados.
NetworkMember
O campo PreferencesDisableMarketingCloudEmail foi adicionado.
PlatformAction
Os campos TargetObject e TargetUrl foram adicionados.
Product2
O campo StockKeepingUnit foi adicionado.
SecurityCustomBaseline
O campo isDefault foi adicionado.
ServiceAppointment
No campo ParentRecordId, a propriedade nillable foi alterada para false.
ServiceResource
• No campo RelatedRecordId, a propriedade nillable foi alterada para true.
• No campo ResourceType, o valor de lista de opções C foi adicionado.
• O campo ServiceCrewId foi adicionado.
SlaProcess
Os campos RecordTypeId e IsRecordTypeApplied foram adicionados.
Tarefa
No campo TaskSubtype, foi adicionado o valor da lista de opções Listar email.
UserAppMenuItem
O campo Tipo agora inclui Rede.
UserLicense
O campo UsedLicensesLastUpdated foi adicionado.
Os campos a seguir agora estão disponíveis ao público em geral: MasterLabel, Status, TotalLicenses, UsedLicenses.
UserServicePresence
Os atributos de objeto deletable e undeletable foram alterados para true.
O campo OwnerId foi adicionado.
VoiceCall
Os campos a seguir foram adicionados:
• CallerIdType
• FromCountry
• ToCountry
• VendorType
VoiceVendorInfo
Os campos a seguir foram adicionados:
• CompanyNumber
• LocalPresenceDefaultNumber
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WorkOrder
Os campos a seguir foram adicionados:
• MinimumCrewSize
• RecommendedCrewSize
• ServiceReportTemplateId
WorkOrderLineItem
Os campos a seguir foram adicionados:
• LastViewedDate
• LastReferencedDate
• MinimumCrewSize
• RecommendedCrewSize
• ServiceReportTemplateId
WorkType
Os campos a seguir foram adicionados:
• OwnerID
• MinimumCrewSize
• RecommendedCrewSize
CONSULTE TAMBÉM:
Visualizar o uso de segredos do locatário com arquivos de log de evento
Acompanhar o uso do gerenciamento de chaves de criptografia em registros de monitoramento de evento

SOSL
Salesforce Object Search Language (SOSL) agora inclui suporte para pesquisas em exibições de lista.
Pesquisar em uma exibição de lista
USING ListView permite pesquisar a exibição de lista de um objeto, facilitando a pesquisa de um único registro em uma
exibição de lista extensa.
A instrução SOSL a seguir pesquisa Acme na exibição de lista MVP Customers do objeto Account.
FIND {Acme} IN ALL FIELDS RETURNING Account(Id, Name USING ListView=MVPCustomers)

API REST
A API REST inclui novos recursos para a API de tempo de execução de fluxo (piloto).
NESTA SEÇÃO:
Novos recursos: Fluxos e entrevistas de fluxo (piloto)
Você já quis desenvolver sua própria experiência de tempo de execução de fluxo? Esta é a sua chance. Estamos fornecendo dois
recursos para descrever fluxos e três recursos para descrever e manipular entrevistas. Se você já é cliente de um piloto, nada mudou
desde a versão mais recente.
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Novos recursos: Fluxos e entrevistas de fluxo (piloto)
Você já quis desenvolver sua própria experiência de tempo de execução de fluxo? Esta é a sua chance. Estamos fornecendo dois recursos
para descrever fluxos e três recursos para descrever e manipular entrevistas. Se você já é cliente de um piloto, nada mudou desde a
versão mais recente.
Nota: Fornecemos a API REST de tempo de execução do fluxo para clientes selecionados por meio de um programa piloto que
exige a aceitação de termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a
Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. A API REST de tempo de execução
do fluxo não estará disponível ao público em geral, a menos que, ou até que, a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na
documentação, em comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de
qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas
nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e sugestões sobre a API REST de tempo
de execução de fluxo no IdeaExchange.
Fluxos
Lista definições de fluxo ativas na sua organização.
/vXX.X/process/flows

Fluxo específico
Lista informações resumidas sobre um fluxo específico.
/vXX.X/process/flows/FlowName

Entrevistas pausadas
Lista entrevistas pausadas que podem ser retomadas pelo usuário em execução.
/vXX.X/process/interviews

Nova entrevista
Inicia uma entrevista de fluxo.
/vXX.X/process/interviews/FlowName

Entrevista específica
Continua, pausa ou finaliza uma entrevista em andamento ou retoma uma entrevista pausada.
/vXX.X/process/interviews/FlowName/guid

CONSULTE TAMBÉM:
Fazer solicitações da API REST de tempo de execução de fluxo em XML (piloto)
Corpo da solicitação para nova entrevista espera um mapa (piloto)
Usar barras à direita em recursos REST de tempo de execução de fluxo (piloto)

API SOAP
A API SOAP inclui um tipo alterado.

Chamadas e tipos novos, alterados e descontinuados
Este tipo foi alterado.
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Chamadas alteradas
describeQuickActions() e DescribeQuickActionResult

Para ações do tipo Atualizar um registro, os campos somente leitura no layout da ação agora são incluídos como parte dos
layoutItems retornados em DescribeLayoutRow.

Tipos alterados
RunTestsRequest
Uma propriedade tests foi adicionada ao tipo RunTestsRequest usado na chamada runTests(). O tipo dessa propriedade é
TestsNode[]. No momento, uma matriz TestsNode só pode conter uma entrada.
TestsNode
Um novo subtipo para RunTestsRequest. Permite executar métodos individuais em uma classe de teste Apex. Um nó de testes
inclui um ID de classe ou um nome de classe e uma matriz de métodos de teste.

API REST do Chatter
Integre aplicativos móveis, sites de intranet e aplicativos da Web de terceiros ao Salesforce usando a API REST do Chatter. Nesta versão,
introduzimos o voto favorável, a verificação de resposta e os arquivos privados em registros.
Nota: Para criar experiências personalizadas do Chatter e de comunidades no Salesforce, use ConnectApi (Chatter no Apex):
Classes e enumerações novas e alteradas.
NESTA SEÇÃO:
Recursos da API REST do Chatter novos e alterados
Estes recursos são novos ou foram alterados nesta versão.
Corpos de solicitação da API REST do Chatter novos e alterados
Estes corpos de solicitação são novos ou foram alterados nesta versão.
Corpos de resposta da API REST do Chatter novos e alterados
Estes corpos de resposta são novos ou foram alterados nesta versão.

Recursos da API REST do Chatter novos e alterados
Estes recursos são novos ou foram alterados nesta versão.

Feeds do Chatter
Obter ou pesquisar fluxos do Chatter, independentemente da comunidade do contexto (piloto)
Nota: Fornecemos o parâmetro globalScope a clientes selecionados por meio de um programa piloto que exige a
aceitação de termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce.
Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. O parâmetro globalScope não está
disponível ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em
comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo
específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos
produtos e recursos disponíveis ao público em geral.
• Faça uma solicitação GET para o recurso existente /chatter/streams com o novo parâmetro globalScope.
• Faça uma solicitação GET para o recurso existente /chatter/streams/streamId com o novo parâmetro globalScope.
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Obter elementos de feed fixados de um feed de tópico ou de grupo (beta)
Nota: Esta versão contém uma versão beta de publicações fixadas, o que significa que é um recurso de alta qualidade com
limitações conhecidas. A fixação de publicações não está disponível ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce
anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos
garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição.
Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer
feedback e sugestões sobre publicações fixadas na comunidade Trailblazer.
• Faça uma solicitação GET para o novo recurso /chatter/feeds/record/groupId/pinned-feed-elements.
• Faça uma solicitação GET para o novo recurso /chatter/feeds/topics/topicId/pinned-feed-elements.
Fixar ou desafixar elementos de feed de um feed de tópico ou grupo (beta)
• Faça uma solicitação PATCH para o novo recurso /chatter/feeds/record/groupId/pinned-feed-elements
com a nova entrada do recurso de fixação.
• Faça uma solicitação PATCH para o novo recurso /chatter/feeds/topics/topicId/pinned-feed-elements
com a nova entrada do recurso de fixação.
Obter votos favoráveis e desfavoráveis em um comentário
Faça uma solicitação GET para o novo recurso /chatter/comments/commentId/capabilities/up-down-vote.
Dar um voto favorável ou desfavorável em um comentário
Faça uma solicitação PATCH para o novo recurso /chatter/comments/commentId/capabilities/up-down-vote
com a nova entrada do recurso de voto favorável e desfavorável ou o parâmetro vote.
Obter votos favoráveis e desfavoráveis em um elemento de feed
Faça uma solicitação GET para o novo recurso
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/up-down-vote.

Dar um voto favorável ou desfavorável em um elemento de feed
Faça uma solicitação PATCH para o novo recurso
/chatter/feed-elementss/feedElementId/capabilities/up-down-vote com a nova entrada do recurso

de voto favorável e desfavorável ou o parâmetro vote.
Acessar o recurso de referências de mídia de um elemento de feed
Faça uma solicitação GET para o novo recurso /chatter/feed-elements/feedElementId
/capabilities/media-references.
Obter o status de verificação de uma resposta em uma publicação de pergunta
Faça uma solicitação GET para o novo recurso /chatter/comments/commentId/capabilities/verified.
Marcar uma resposta em uma publicação de pergunta como verificada ou não verificada
Faça uma solicitação PATCH para o novo recurso /chatter/comments/commentId/capabilities/verified com
a nova entrada do recurso de verificação ou o parâmetro isVerified.
Obter comentários classificados de um elemento de feed
Faça uma solicitação GET para o recurso /chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments
com o novo parâmetro sort.
Faça uma solicitação GET para o recurso existente /chatter/feed-elements/feedElementId com o novo parâmetro
commentSort.
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Knowledge de comunidades
Obter artigos mais visualizados sobre um tópico
Faça uma solicitação GET para o novo recurso
/connect/communities/communityId/topics/topicId/top-viewed-articles.

Arquivos
Criar arquivos que são privados em registros
• Faça uma solicitação POST para o recurso existente /connect/files/fileId com a entrada de arquivo atualizada ou
o novo parâmetro sharingPrivacy.
• Faça uma solicitação POST para o recurso existente /connect/files/users/userId com a entrada de arquivo
atualizada ou o novo parâmetro sharingPrivacy.
• Faça uma solicitação POST para o recurso existente /connect/folders/folderId/items com a entrada de arquivo
atualizada ou o novo parâmetro sharingPrivacy.
Atualizar arquivos para torná-los privados em registros
Faça uma solicitação PATCH para o recurso existente /connect/files/fileId com a entrada de arquivo atualizada ou o
novo parâmetro sharingPrivacy.

Corpos de solicitação da API REST do Chatter novos e alterados
Estes corpos de solicitação são novos ou foram alterados nesta versão.

Feeds do Chatter
Entrada do recurso de extensões
Esse corpo de solicitação tem esta propriedade nova.
• itemsToRemove – lista de IDs de anexos a serem removidos do elemento de feed.
Entrada do recurso de fixação (beta)
Este novo corpo de solicitação tem estas propriedades:
• entityId – ID da entidade a ser fixada ou desafixada. Na versão 41.0, entityId deve ser o ID de um item de feed e
somente um item de feed pode ser fixado por feed.
• isPinned – especifica se a entidade deve ser fixada (true) ou desafixada (false).
Entrada do recurso de voto favorável e desfavorável
Este novo corpo de solicitação tem uma propriedade.
• vote – especifica o valor do voto em um elemento ou comentário de feed. Os valores são:
– Para baixo
– Nenhum
– Para cima
Entrada do recurso de verificação
Este novo corpo de solicitação tem uma propriedade.
• isVerified – especifica se o comentário é verificado (true) ou não (false).
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Arquivos
Entrada de arquivo
Esse corpo de solicitação tem uma propriedade nova.
• sharingPrivacy – especifica a privacidade de compartilhamento de um arquivo. Os valores são:
– None – o arquivo é visível a qualquer pessoa com acesso ao registro.
– PrivateOnRecords – o arquivo é privado nos registros.

Corpos de resposta da API REST do Chatter novos e alterados
Estes corpos de resposta são novos ou foram alterados nesta versão.

Feeds do Chatter
Status de possíveis respostas
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.
• hasCandidateAnswers – indica se há possíveis respostas disponíveis para uma pergunta.
• hasCandidateAnswersPublished – indica se há possíveis respostas publicadas.
• hasCandidateAnswersRated – indica há possíveis respostas classificadas.
Fluxo do Chatter
Esse corpo de resposta tem uma propriedade nova.
• community – resumo da comunidade para o fluxo.
Recursos de comentário
Esse corpo de resposta tem estas propriedades novas.
• upDownVote – se um comentário tiver essa funcionalidade, os usuários poderão dar um voto favorável ou desfavorável.
• verified – se um comentário tiver essa funcionalidade, os usuários com permissão poderão marcá-lo como verificado ou
não verificado.
Resumo da comunidade
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.
• id – ID de 18 caracteres da comunidade.
• name – nome localizado da comunidade.
Extensão
Esse corpo de resposta tem uma propriedade nova.
• attachmentId – ID do anexo da extensão.
Definição da extensão
Esse corpo de resposta tem uma propriedade nova.
• position – posição em que a extensão é exibida no editor.
Esse corpo de resposta não inclui mais estas propriedades.
• isEnabledInCommunity
• isEnabledInLightningPublisher
Feed
Esse corpo de resposta tem uma propriedade nova.
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• pinnedFeedElementsUrl (beta) – URL dos itens de feed fixados.
Recursos de elemento de feed
Esse corpo de resposta tem estas propriedades novas.
• mediaReferences – um elemento do feed com essa funcionalidade terá uma ou mais referências de mídia.
• pin (beta) – se um elemento de feed tiver essa funcionalidade, os usuários que tiverem permissão poderão fixá-lo a um feed.
• upDownVote – se uma publicação ou comentário de feed tiver essa funcionalidade, os usuários poderão votar de modo
favorável ou desfavorável.
Item do Feed
Esse corpo de resposta tem uma propriedade nova.
• hasVerifiedComment – true se o item do feed tiver um comentário verificado; caso contrário, false.
Referência de mídia
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.
• mediaUrl – URL para transmitir ou baixar a mídia.
• thumbnailUrl – URL da miniatura da mídia, se houver.
Recurso de referência de mídia
Esse novo corpo de resposta tem uma propriedade.
• media – coleção de referências de mídia.
Segmento de mensagem: Imagem inline
Esse corpo de resposta tem uma propriedade nova.
• imageDetails – detalhes da imagem ou null se o arquivo não for uma imagem.
Recurso de fixação (beta)
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.
• isPinnableByMe – especifica se o usuário do contexto pode (true) ou não (false) fixar ou desafixar a entidade no feed.
• isPinned – especifica se a entidade é fixada (true) ou não (false) no feed.
Coleção de elementos de feed fixados (beta)
Esse novo corpo de resposta tem uma propriedade.
• elements — coleção de elementos de feed fixados.
Recurso de pergunta e respostas
Esse corpo de resposta tem uma propriedade nova.
• candidateAnswers – status das possíveis respostas para a pergunta.
Recurso de publicação social
Esse corpo de resposta tem uma propriedade nova.
• hiddenBy – o usuário que ocultou a publicação social.
Recurso de voto favorável e desfavorável
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.
• downVoteCount – número de votos desfavoráveis.
• myVote – especifica o voto do usuário do contexto. Os valores são:
– Para baixo
– Nenhum
– Para cima
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• upVoteCount – número de votos favoráveis.
Recurso de verificação
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.
• isVerifiableByMe – especifica se o usuário do contexto tem (true) ou não (false) permissão para marcar os
comentários como verificados ou não verificados.
• isVerified – true se o comentário estiver marcado como verificado; caso contrário, false.
• lastVerifiedByUser – o último usuário que marcou o comentário como verificado ou não verificado; caso contrário,
null. Além disso, null, se o usuário do contexto não tiver permissão para marcar comentários como verificados ou não
verificados.
• lastVerifiedDate – última data em que o comentário foi marcado como verificado ou não verificado; caso contrário,
null. Além disso, null, se o usuário do contexto não tiver permissão para marcar comentários como verificados ou não
verificados.

Comunidades
Comunidade
Esse corpo de resposta tem uma propriedade nova.
• siteAsContainerEnabled – especifica se a comunidade usa páginas do Site.com (true) ou guias do Visualforce
(false).

Serviço de campo
Recursos
Esse corpo de resposta tem uma propriedade nova.
• liveAgentHostName – nome de host do Live Agent configurado para a organização.
Configurações do usuário
Esse corpo de resposta tem estas propriedades novas.
• hasFieldServiceLocationTracking – o usuário tem o rastreamento de GPS do Field Service Lightning ativado.
• hasFieldServiceMobileAccess – o usuário tem acesso ao aplicativo móvel Field Service Lightning.

Arquivos
Detalhes do arquivo
Esse corpo de resposta tem estas propriedades novas.
• createdDate – string ISO8601 da data em que o arquivo foi criado.
• sharingPrivacy – especifica a privacidade de compartilhamento de um arquivo. Os valores são:
– None – o arquivo é visível a qualquer pessoa com acesso ao registro.
– PrivateOnRecords – o arquivo é privado nos registros.
• systemModstamp – string ISO8601 de data indicando quando um usuário ou qualquer processo automatizado do sistema,
como um acionador, atualizou o arquivo.
Resumo do arquivo
Esse corpo de resposta tem estas propriedades novas.
• createdDate – string ISO8601 da data em que o arquivo foi criado.
• sharingPrivacy – especifica a privacidade de compartilhamento de um arquivo. Os valores são:
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– None – o arquivo é visível a qualquer pessoa com acesso ao registro.
– PrivateOnRecords – o arquivo é privado nos registros.
• systemModstamp – string ISO8601 de data indicando quando um usuário ou qualquer processo automatizado do sistema,
como um acionador, atualizou o arquivo.
Pasta
Esse corpo de resposta tem uma propriedade nova.
• systemModstamp – string ISO8601 da data em que um usuário ou qualquer processo automatizado do sistema, como um
acionador, atualizou a pasta.

API REST de relatórios e painéis
Os aprimoramentos da API REST de relatórios e painéis incluem um novo recurso que descreve compartilhamento de pastas, novas
propriedades de relatórios e painéis e uma alteração em um parâmetro de notificação de análise.

Novos recursos e parâmetros: Folders e Analytic Notifications
A API REST de relatórios e painéis contém um novo recurso, /folders, que descreve o compartilhamento de pastas e alterações em
um parâmetro no recurso notifications.
URI do recurso

Métodos
HTTP
com
suporte

Descrição

/services/data/v41.0/
folders/<folder ID>

OBTER

Descreve uma pasta de relatório ou painel.

/services/data/v41.0/
folders/<folder ID>/
shares

OBTER

Retornar informações de compartilhamento sobre uma pasta de relatório ou
PUBLICAR painel (GET).
Compartilhar uma pasta de relatório ou painel (POST).
PUT
Compartilhar uma pasta de relatório ou painel, excluindo todos os outros
compartilhamentos da pasta de relatório ou painel (PUT).

/services/data/v41.0/
folders/<folder ID>/
shares/<share ID>

/services/data/v41.0/
folders/<folder ID>/
shareRecipients?
shareType=<share type>

OBTER

Descrever uma instância de compartilhamento especificada (GET).

CORREÇÃO Salvar alterações em uma instância de compartilhamento especificada (PATCH).
DELETE

Encerrar uma instância de compartilhamento especificada da pasta de relatório
ou painel (DELETE).

OBTER

Retornar uma lista de pessoas com quem uma pasta de relatório ou painel é
compartilhada. Os valores válidos para shareType são:
• usuário
• grupo

/services/data/v41.0/
OBTER
O parâmetro ?source=lightningSubscribe é recusado em todas as
analytics/notifications? PUBLICAR versões da API. Em vez disso, use
?source=lightningReportSubscribe.
source=lightningSubscribe
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Métodos
HTTP
com
suporte

Descrição

/services/data/v41.0/
OBTER
Retornar uma lista de notificações recentes (GET).
analytics/notifications? PUBLICAR Criar uma notificação de análise (POST).
source=
lightningReportSubscribe

Métodos novos e alterados: Instâncias de relatório
Agora, você pode publicar (POST) instâncias de relatório com um corpo de solicitação vazio. Antes, era necessário especificar
reportMetadata no corpo da solicitação.
Relatórios
URI do
recurso

Método
HTTP
suportado

/services/data/v41.0/analytics/reports/<report PUBLICAR
ID>/instances

Descrição

Agora, você pode executar assincronamente um relatório com um corpo de solicitação vazio.
Antes, era necessário especificar reportMetadata no corpo da solicitação.

Recursos alterados: Dashboard Describe e Dashboard Results
A API REST de relatórios e painéis inclui novas propriedades para descrever o novo componente do painel de tabela do Lightning e
propriedades para especificar se os componentes mostram ou não percentuais e abreviam números (por exemplo, 1.876 torna-se 1,9k).
Painéis
Propriedade

Tipo

Descrição

displayUnits

String

Especificar como exibir números. Os valores possíveis são:
• whole — Exibir o valor verdadeiro do número, sem
arredondá-lo.
• auto — Exibir o número arredondado para o milhar, milhão
etc. mas próximos, e na forma de um valor abreviado. Por
exemplo, 1.876 é exibido como 1,9k. No cálculo de resumos, o
valor verdadeiro do número é usado (1.876), ainda que o valor
exibido seja 1,9k.
• null — Não é possível personalizar a forma de exibição de
números.

showPercentages

Booleano

Especificar se os percentuais são exibidos (true) ou não (false)

tableColumns

tableColumns[] O objeto tableColumns da propriedade type tem um novo

valor válido:
• detail — Um valor de uma coluna de relatório de origem.
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Propriedade

Tipo

Descrição

visualizationType

FlexTable[]

A propriedade visualizationType tem um novo Tipo,
FlexTable[], que descreve um componente do painel de tabelas
do Lightning.

Propriedade

Tipo

Descrição

origem

String

O valor lightningSubscribe da propriedade source é
recusado em todas as versões da API. Em vez disso, use
lightningReportSubscribe.

Notificações analíticas

API em massa 2.0 (disponível ao público em geral)
A nova API em massa 2.0, agora disponível ao público em geral, oferece uma interface simples para o carregamento rápido de grandes
quantidades de dados em uma organização do Salesforce.
A API em massa 2.0 usa a mesma estrutura REST segura e de alto desempenho da API REST do Force.com, que fornece recursos como
autenticação OAuth e suporte a CORS. A API em massa 2.0 também fornece uma interface simplificada para operações de dados, dividindo
automaticamente os arquivos de dados em lotes. Carregue seus dados e especifique uma operação. O Salesforce determinará a forma
mais eficiente de dividir os dados em lotes.
A API em massa 2.0 inclui os seguintes recursos novos.
Limites atualizados
Os limites de dados na API em massa 2.0 foram aumentados para 100 milhão de registros no período de 24 horas e 150 MB de dados
com codificação base64 por solicitação de carregamento de dados do trabalho.
Opções de delimitação para dados CSV
A API em massa 2.0 é compatível com seis tipos diferentes de delimitadores de campo: crase, acento circunflexo, vírgula, barra
vertical, ponto e vírgula e caractere de tabulação.
Opções de fim da linha para dados CSV
A API em massa 2.0 aceita avanço de linha ou retorno de linha com avanço de linha como sinalização de fim de linha de dados
brutos.
Suporte a monitoramento
Você pode monitorar os trabalhos da API em massa 2.0 nas páginas de configuração do Trabalho de carregamento de dados em
massa no Salesforce.
Novos pontos finais
Todos os recursos da API em massa 2.0 agora usam uma raiz de ponto final /services/data/vXX.X/jobs/ingest/
em vez da raiz /bulk/jobs/ usada no piloto da API em massa 2.0.
Novo recurso de registros não processados
A API em massa 2.0 fornece o recurso unprocessedrecords para recuperar dados do trabalho que não foram processados
durante um trabalho com falha.
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API do conjunto de ferramentas
A API do conjunto de ferramentas inclui objetos novos e alterados. Agora você pode executar operações CRUD na maioria dos objetos
da API do conjunto de ferramentas em organizações ativas. Mais objetos da API do conjunto de ferramentas agora oferecem suporte a
atualizações no nível de campo.
O Guia do desenvolvedor da API do conjunto de ferramentas do Force.com contém todas as informações sobre a API do conjunto de
ferramentas.
NESTA SEÇÃO:
API do conjunto de ferramentas agora é compatível com operações CRUD em organizações ativas
Operações CRUD em muitos objetos da API do conjunto de ferramentas agora são permitidas em organizações ativas, da mesma
forma que acontece com outros tipos de organizações. No entanto, por motivos de desempenho, não é possível executar operações
CRUD com alguns objetos da API do conjunto de ferramentas em uma organização ativa.
Atualizar campos individuais de mais objetos da API do conjunto de ferramentas
Você pode usar a API do conjunto de ferramentas para modificar diretamente campos individuais de alguns tipos de metadados.
Em vez de atualizar todos os campos na hierarquia de objetos, você pode fazer uma solicitação PATCH diretamente em um campo
individual ou subconjunto de campos.
Objetos novos e alterados na API do conjunto de ferramentas
A API do conjunto de ferramentas inclui objetos novos e alterados.
Chamadas e recursos alterados na API do conjunto de ferramentas
A API do conjunto de ferramentas inclui chamadas SOAP e recursos REST alterados.

API do conjunto de ferramentas agora é compatível com operações CRUD em organizações ativas
Operações CRUD em muitos objetos da API do conjunto de ferramentas agora são permitidas em organizações ativas, da mesma forma
que acontece com outros tipos de organizações. No entanto, por motivos de desempenho, não é possível executar operações CRUD
com alguns objetos da API do conjunto de ferramentas em uma organização ativa.
Operações CRUD nos seguintes objetos da API do conjunto de ferramentas em uma organização ativa geram o erro "Não é possível
salvar ou atualizar em organizações ativas".
• ApexClass
• ApexComponent
• ApexPage
• ApexTrigger
• CustomField
• CustomObject

Atualizar campos individuais de mais objetos da API do conjunto de ferramentas
Você pode usar a API do conjunto de ferramentas para modificar diretamente campos individuais de alguns tipos de metadados. Em
vez de atualizar todos os campos na hierarquia de objetos, você pode fazer uma solicitação PATCH diretamente em um campo individual
ou subconjunto de campos.
Na versão 39.00, a API do conjunto de ferramentas adicionou suporte à atualização de campos individuais de tipos de configurações de
metadados. A API versão 41.0 amplia o suporte da API do conjunto de ferramentas a atualizações no nível de campo para os seguintes
objetos:
• EventDelivery
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• EventSubscription
• KeywordList
• ModerationRule
Para objetos de nível superior compatíveis com atualizações no nível do campo, você tem as seguintes opções.
• Você pode usar o campo Metadados no objeto para atualizar os campos. O campo Metadados representa todo o contrato
da API de metadados do objeto.
O campo Metadados é mais adequado para atualizar todos os campos em uma hierarquia de tipos de metadados, começando
pelo tipo de nível superior empacotável.
• Para atualizar um subconjunto de campos na hierarquia de objetos, modificamos a interface de modo que você possa atualizar
campos individuais diretamente.
A atualização no nível do campo é a melhor opção quando você deseja atualizar somente um subconjunto de campos.
Por exemplo, nestas duas amostras de código, o campo Active em ModerationRule é atualizado para true. O código usando
atualização no nível do campo é mais curto e mais simples.
Exemplo: Alterar o valor de um campo usando atualização no nível do campo
Solicitação:
GET host/query/?q=Select+DurableId,Active+from+ModerationRule

Corpo de resposta após a execução bem-sucedida do GET:
{
"size": 1,
"totalSize": 1,
"done": true,
"queryLocator": null,
"entityTypeName": "ModerationRule",
"records": [
{
"attributes": {
"type": "ModerationRule",
"url": "host/sobjects/ModerationRule/DurableId"
},
"DurableId": "DurableId",
"Active": false
}
]
}

Use o URL da resposta para fazer uma solicitação PATCH no valor do campo Active:
PATCH host/sobjects/ModerationRule/DurableId
Body: { "Active": true }

Após receber um código de resposta HTTP 204 No Content, você pode confirmar que o campo Active foi atualizado
para true. Para confirmar o valor do campo, repita a primeira consulta ou faça uma solicitação GET no URL usado para PATCH.
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Exemplo: Alterar o valor de um campo usando o campo de metadados
Nota: Para atualizar o campo Metadados, você também precisa do valor do campo FullName; portanto, inclua
FullName na sua consulta.
Solicitação:
GET host/query/?q=Select+Metadata,Fullname+from+ModerationRule

Resposta (200 OK):
{
"size" : 1,
"totalSize" : 1,
"done" : true,
"queryLocator" : null,
"entityTypeName" : "ModerationRule",
"records" : [ {
"attributes" : {
"type" : "ModerationRule",
"url" : "host/sobjects/ModerationRule/DurableId"
},
"Metadata" : {
"action" : {
"ModerationRuleAction" : "Block”
}
"actionLimit" : "5”
"active" : "false”
"description" : "Community bad word list"
"entitiesAndFields" : {
"entityName" : "FeedItem"
"fieldName" : "RawBody"
"keywordList" : "community1.badword_list"
}
"masterLabel" : "Civil Language"
"notifyLimit" : null
"timePeriod" : "Medium"
"type" : "Content"
"userCriteria" : "All"
"userMessage" : "You can't use %BLOCKED_KEYWORD% or other inappropriate words...",
"urls" : null
}
"FullName" : "TestRule"
} ]
}

Solicitação - PATCH em records.attributes.url:
PATCH host/sobjects/ModerationRule/DurableId
Body:
{
"Metadata" : {

611

Notas da versão Salesforce Winter '18

API

"action" : "Block",
"actionLimit" : "5",
"active" : "true",
"description" : "Community bad word list",
"entitiesAndFields" : {
"entityName" : "FeedItem",
"fieldName" : "RawBody",
"keywordList" : "community1.badword_list",
}
"masterLabel" : "Civil Language",
"notifyLimit" : null,
"timePeriod" : "Medium",
"type" : "Content",
"userCriteria" : "All",
"userMessage" : "You can't use %BLOCKED_KEYWORD% or other inappropriate words...",
"urls" : null
},
"FullName" : "TestRule"
}

Objetos novos e alterados na API do conjunto de ferramentas
A API do conjunto de ferramentas inclui objetos novos e alterados.

Novos objetos
EventDelivery
Representa como uma instância de evento é mapeada a uma carga útil de destino.
EventSubscription
Representa uma assinatura de um tipo de evento.
Index
Representa o índice definido em um objeto grande personalizado.
IndexField
Representa os campos no índice de um objeto grande personalizado.

Objetos alterados
BusinessHoursSettings
O campo Feriados foi descontinuado.
CaseSettings
Os campos a seguir foram adicionados.
EmailServicesAddress

Especifica o endereço de roteamento gerado pelo Salesforce e usado para configurar o roteamento Email-to-Case.
EmailToCaseId

Um identificador que referencia as configurações de Email-to-Case da organização.
IsVerified

Indica se o cliente confirmou o endereço de roteamento (geralmente clicando em um email de confirmação).
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ShowEmailAttachmentsInCaseAttachmentsRl

Indica se a lista relacionada Anexos do caso exibe anexos de email.
WebToCaseId

Um identificador que referencia as configurações de Web-to-Case da organização.
Os campos a seguir foram descontinuados.
• IsNewEmailDefaultTemplateEnabled
• NewEmailDefaultTemplateClass
ChatterAnswersSettings
O campo IsOptimizeQuestionFlowEnabled foi descontinuado.
ChatterMobileSettings
Os campos a seguir foram descontinuados.
• AndroidAuthorized
• BlackberryAuthorized
• IpadAuthorized
• IphoneAuthorized
• IsChatterMobileEnabled
• SessionTimeout
EntityDefinition
O campo a seguir foi adicionado.
IsAutomatedActivityCaptureEnabled

Indica se o objeto está ativado para Captura de atividades do Einstein.
FieldDefinition
O campo a seguir foi adicionado.
IsPolymorphicForeignKey

Indica se a chave estrangeira inclui vários tipos de objeto.
FileUploadAndDownloadSecuritySettings
O rótulo do campo FileDownloadBehavior foi alterado para Behavior.
ForecastingSettings
Os campos a seguir foram descontinuados.
• AdjustmentsSettings
• AdjustmentsSettingsId
• DataSourceSettingsId
• ForecastRangeSettings
• ForecastRangeSettingsId
• ForecastingCategoryMappings
• OpportunityListFieldsLabelMappings
• OpportunityListFieldsSelectedSettings
• OpportunityListFieldsSelectedSettingsId
• QuotasSettings
• QuotasSettingsId
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Os campos a seguir foram adicionados.
IsAmount

Indica se o tipo de previsão é baseado em valores de receita. O valor de isAmount sempre é o oposto do valor de
isQuantity.
IsAvailable

Indica se o tipo de previsão pode ser usado atualmente na organização.
IsQuantity

Indica se o tipo de previsão é baseado em quantidades de produto. O valor de isQuantity sempre é o oposto do valor de
isAmount.
MasterLabel

Indica o rótulo da UI do tipo de previsão.
KnowledgeSettings
Os campos a seguir foram adicionados.
AnswersId

Um identificador que referencia os metadados usados para gerenciar as configurações do Salesforce Knowledge e do Answers.
ArticlePublicSharingCommunities

Representa os metadados usados para gerenciar as configurações do Salesforce Knowledge e de Comunidades.
ArticlePublicSharingSitesChatterAnswersId

Um identificador que referencia os metadados usados para gerenciar as configurações do Salesforce Knowledge e de Sites com
Chatter Answers.
ArticlePublicSharingSitesId

Um identificador que referencia os metadados usados para gerenciar as configurações do Salesforce Knowledge e de Sites.
CaseFieldsId

Um identificador que referencia uma lista dos campos de caso usados para sugerir artigos para o caso.
CasesId

Um identificador que referencia os metadados usados para gerenciar as configurações do Salesforce Knowledge e de Casos.
LanguagesId

Um identificador que referencia uma lista de idiomas ativados para o Salesforce Knowledge.
SuggestedArticlesId

Um identificador que referencia os metadados que gerenciam as configurações dos campos de caso usados para sugerir artigos
para casos.
WorkOrderFieldsId

Um identificador que referencia uma lista dos campos de ordem de serviço usados para sugerir artigos para a ordem de serviço.
WorkOrderLineItemFieldsId

Um identificador que referencia uma lista dos campos de item de linha de ordem de serviço usados para sugerir artigos para o
item de linha de ordem de serviço.
MobileSettings
O campo a seguir foi adicionado.
SalesforceMobileId

Um identificador que referencia as configurações de dispositivos que executam o Salesforce Classic Mobile.
PasswordPolicies
O rótulo do campo MinPasswordLength foi alterado para MinimumPasswordLength.
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PathAssistantSettings
O rótulo do campo PathAssistantForOpportunityEnabled foi alterado para PathAssistantEnabled.

QuickActionDefinition
O campo a seguir foi alterado.
Tipo
Flow é um novo valor válido como um recurso beta.

TransactionSecurityPolicy
Os campos a seguir foram adicionados.
Descrição

A descrição fornecida para uma política.
FullName

O nome completo do objeto associado na API de metadados.
Metadados

Os metadados da política.

Chamadas e recursos alterados na API do conjunto de ferramentas
A API do conjunto de ferramentas inclui chamadas SOAP e recursos REST alterados.

Chamadas SOAP alteradas
runTests()

O objeto RunTestsRequest que você passa para a chamada runTests() agora inclui uma propriedade tests que a chamada
runTests() exige na API versão 41.0 ou posterior. Essa propriedade é uma matriz do tipo TestsNode.
runTestsAsynchronous()
O parâmetro tests está disponível e é obrigatório na API versão 41.0 e posterior. Essa propriedade é uma matriz do tipo TestsNode.

Recursos REST alterados
/runTestsAsynchronous/
O recurso REST /runTestsAsynchronous/ aceita nomes de classes de teste do Apex, incluindo nomes que incluam um

namespace. Anteriormente, esse recurso aceitava somente IDs de classe. Esta mudança se aplica a todas as versões da API.
/runTestsSynchronous/
O recurso REST /runTestsSynchronous/ aceita nomes de classes de teste do Apex, incluindo nomes que incluam um

namespace. Anteriormente, esse recurso aceitava somente IDs de classe. Esta mudança se aplica a todas as versões da API.

API de metadados
A API de metadados inclui tipos e campos novos e alterados.

Novos tipos de metadados
CaseSubjectParticle
Representa um formato personalizado de Regras de negócios sociais para o campo Assunto do caso em casos criados a partir de
publicações sociais de entrada.
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EventDelivery
Representa como uma instância de evento é mapeada a uma carga útil de destino.
EventSubscription
Representa uma assinatura de um tipo de evento.
Index
Representa o índice definido em um objeto grande personalizado. Use esse tipo de metadados para definir a chave primária composta
(índice) de um objeto grande personalizado.
NetworkBranding
Representa a identidade visual e o esquema de cores aplicados a uma comunidade. Substitui o subtipo Identidade visual no
componente Rede.
SocialCustomerServiceSettings
Representa a opção de Regras de negócios sociais que foi salva para formatar as publicações sociais de entrada em casos.
TopicsForObjects
Representa a capacidade de atribuir tópicos a objetos ou remover atribuições de tópico.

Tipos e campos de metadados atualizados
Estes tipos de metadados foram alterados ou tiveram campos adicionados ou alterados.
ActivitiesSettings
O campo a seguir foi removido.
showRequestedMeetingsOnHomePage

Localizado no Calendário do Salesforce Classic, na guia Início. Exibia a subguia Reuniões solicitadas do Programador em nuvem,
descontinuada na versão Winter '18, que listava as reuniões que um usuário havia solicitado mas não confirmado. Como esse
recurso foi removido, os usuários não visualizam mais o botão Nova solicitação de reunião no calendário da guia Início. Os
administradores controlavam esse campo na página Configurações de atividade.
CommunityTemplateDefinition
O campo a seguir foi adicionado.
baseTemplate

Informa que o CommunityTemplateDefinition foi criado na API 41.0 ou posterior.
CustomApplication
O campo a seguir foi adicionado.
subscriberTabs

Uma lista de guias adicionadas por um assinante em um aplicativo Lightning instalado a partir de um pacote gerenciado.
O campo a seguir foi alterado.
workspaceMapping

Representa como os registros de uma guia específica são abertos em um aplicativo de console. Anteriormente, o campo oferecia
suporte aos aplicativos de console do Salesforce Classic. A partir da versão 41.0 da API, use-o também para aplicativos de console
do Lightning.
CustomObject
O campo a seguir foi adicionado.
eventType

Esse campo se aplica apenas a eventos de plataforma. Indica se é um evento padrão ou de alto volume. Os eventos de alto
volume estão disponíveis como parte de um programa piloto.
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CustomObjectTranslation
Os campos a seguir foram adicionados.
fieldSets

Uma lista de traduções de um conjunto de campos.
fieldSetTranslation

Contém os detalhes da tradução de um conjunto de campos.
CustomSite
Os campos a seguir foram adicionados.
browserXssProtection

Determina se a proteção contra ataques de script entre sites está ativada. Se um ataque de script entre sites refletido for detectado,
o navegador exibirá uma página em branco sem conteúdo.
contentSniffingProtection

Determina se o navegador está impedido de inferir o tipo MIME a partir do conteúdo do documento. Se ativado, também impede
que o navegador execute arquivos mal-intencionados (JavaScript, Stylesheet) como conteúdo dinâmico.
cspUpgradeInsecureRequests

Determina se solicitações HTTP, incluindo domínios de terceiros, são atualizadas para HTTPS.
referrerPolicyOriginWhenCrossOrigin

Determina se o cabeçalho do referente oculta informações confidenciais ao navegar para sites de terceiros.
FlexiPage
O campo a seguir foi adicionado ao subtipo ComponentInstance.
visibilityRule

Um conjunto de um ou mais filtros que definem as condições de exibição do componente na página.
ForecastingSettings
Os campos a seguir foram adicionados.
hasProductFamily

Indica se o tipo de previsão tem previsões de família de produtos ativadas.
opportunitySplitName

Indica se o tipo de previsão tem um tipo de divisão e, em caso afirmativo, o nome do tipo de divisão.
territory2ModelName

Indica se o tipo de previsão tem um modelo Territory2 e, em caso afirmativo, o nome do modelo Territory2.
NamedCredential
Os campos a seguir foram adicionados.
allowMergeFieldsInBody

Especifica se o Apex code pode usar campos de mesclagem para preencher o corpo da solicitação HTTP com dados da organização
quando uma chamada é realizada.
allowMergeFieldsInHeader

Especifica se o Apex code pode usar campos de mesclagem para preencher o cabeçalho HTTP com dados da organização quando
uma chamada é realizada.
generateAuthorizationHeader

Especifica se o Salesforce gera um cabeçalho de autorização e o aplica a cada chamada que referencie a credencial nomeada.
Rede
Os campos a seguir foram adicionados.
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communityRoles

Identifica usuários com papel de Cliente, Parceiro ou Funcionário em uma comunidade.
disableReputationRecordConversations

Determina se as contribuições para registros devem ser excluídas da contagem de pontos para níveis de reputação, caso os
níveis de reputação estejam ativados para a comunidade.
emailFooterLogo

O nome de documento do logotipo que é exibido no rodapé dos emails da comunidade.
emailFooterText

O texto exibido no rodapé dos emails da comunidade.
enableCustomVFErrorPageOverrides

Determina se páginas de erro personalizadas do Visualforce devem ser usadas no lugar das páginas de erro padrão do Visualforce.
enableDirectMessages

Determina se os usuários da comunidade podem enviar mensagens diretas para iniciar uma conversa privada com um ou mais
membros.
enableGuestFileAccess

Determina se os usuários convidados podem visualizar arquivos de ativos compartilhados com a comunidade em páginas de
login e páginas publicamente acessíveis. Essa configuração será ativada automaticamente se o acesso público estiver ativado
no nível de página ou de comunidade no Community Builder.
enableShowAllNetworkSettings

Exibe configurações que são ocultas por padrão com base em como a comunidade está configurada.
enableTalkingAboutStats

Determina se os usuários da comunidade podem ver quantas pessoas estão discutindo um tópico. O número de pessoas que
estão discutindo o tópico aparece enquanto o usuário digita o tópico e o sistema fornece sugestões de tópico.
enableTopicSuggestions

Ativa as sugestões de tópico quando os usuários redigem publicações.
enableUpDownVote

Substitui a opção de aprovar uma pergunta ou resposta com a opção de votar favorável ou desfavoravelmente.
loginLogoStaticImageUrl

O URL do logotipo que é exibido na página de login da comunidade.
loginQuaternaryColor

A cor de segundo plano da página de login da comunidade.
loginRightFrameUrl

O caminho para o quadro direito da página de login da comunidade.
recommendationAudience

Cria um público de novos membros da comunidade, ou pode ser usado para gerenciar listas personalizadas de membros do
público para organizar e direcionar recomendações.
recommendationDefinition

Representa uma recomendação personalizada para aumentar o engajamento de uma comunidade. É direcionada a um público
específico e usa canais para especificar um local para a recomendação.
selfRegProfilePageOverrideSetting

Obrigatório. Especifica a qual tipo de página a configuração de página de autorregistro se aplica.
O campo a seguir foi descontinuado.
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marca

O tipo NetworkBranding substitui o subtipo Identidade visual.
QuickAction
O campo a seguir foi adicionado como um recurso beta.
flowDefinition

Se a ação personalizada chamar um fluxo, esse campo representará o nome exclusivo do fluxo.
Flow agora é um valor válido para o campo type como um recurso beta.

SecuritySettings
O campo a seguir foi adicionado.
hstsOnForcecomSites

Indica se o Visualforce, os sites do Force.com ou as comunidades devem usar HTTPS.
SharedTo
Os campos a seguir foram adicionados.
channelProgramGroup

Um grupo gerenciado pelo sistema com acesso de compartilhamento contendo todos os membros parceiros do nível ou
programa de canal correspondente.
channelProgramGroups

Uma lista de grupos gerenciados pelo sistema com acesso de compartilhamento contendo todos os membros parceiros do
nível ou programa de canal correspondente.
Traduções
O campo a seguir foi adicionado.
flowDefinitions

Uma lista de traduções de fluxo. Somente os tipos Flow e AutolaunchedFlow podem ser traduzidos.
Fluxo de trabalho
A partir da versão 41.0 da API, o uso de um caractere curinga para recuperar o tipo de metadados do fluxo de trabalho não retorna
arquivos de entidades que não têm ações ou regras de fluxo de trabalho. Nas versões anteriores, quando você usava o caractere
curinga (*), conforme mostrado no exemplo, o Salesforce retornava um arquivo para cada entidade padrão ou personalizada na
organização. O arquivo era retornado mesmo que a entidade não tivesse ações ou regras de fluxo de trabalho.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
<types>
<members>*</members>
<name>Workflow</name>
</types>
<version>41.0</version>
</Package>

Serviços de dados: Trabalhar em milhões de registros com objetos grandes
personalizados e SOQL assíncrono
Você pode armazenar, gerenciar e consultar milhões de registros com objetos grandes personalizados e SOQL assíncrono, que agora
estão disponíveis ao público em geral.
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NESTA SEÇÃO:
Manipular milhões (ou mesmo bilhões!) de registros com objetos grandes personalizados (disponível ao público em geral)
Os objetos grandes personalizados permitem armazenar e gerenciar grandes quantidades de dados na plataforma Salesforce. Os
objetos grandes personalizados fornecem desempenho consistente ao trabalhar com quantidades de registros variando de um
milhão a mais de dois bilhões.
Consultar milhões de registros com SOQL assíncrono (disponível ao público em geral)
SOQL assíncrono é um método de execução em segundo plano de consultas SOQL em dados de entidade do Salesforce. Use a API
de SOQL assíncrono para executar consultas em objetos grandes, personalizados e padrão. Essa é a melhor maneira de processar
grandes quantidades de dados armazenados em objetos grandes do Salesforce.

Manipular milhões (ou mesmo bilhões!) de registros com objetos grandes personalizados (disponível
ao público em geral)
Os objetos grandes personalizados permitem armazenar e gerenciar grandes quantidades de dados na plataforma Salesforce. Os objetos
grandes personalizados fornecem desempenho consistente ao trabalhar com quantidades de registros variando de um milhão a mais
de dois bilhões.
É fácil integrar objetos grandes personalizados aos seus dados ativos do Salesforce. Você pode processar objetos grandes com APIs
SOQL, SOAP, REST do Chatter, em massa e SOAP, além de SOQL assíncrono, uma ferramenta avançada para processamento assíncrono
de volumes gigantescos de dados.
Existem dois tipos de objetos grandes.
• Objetos grandes padrão — Objetos definidos pela Salesforce e incluídos nos produtos da Salesforce. FieldHistoryArchive
é um objeto grande padrão que armazena dados como parte do produto Trilha de auditoria de campo.
• Objetos grandes personalizados — Objetos novos que você cria para armazenar informações exclusivas da sua organização. Os
objetos grandes personalizados ampliam a funcionalidade fornecida pelo Force.com. Por exemplo, ao desenvolver um aplicativo
para controlar o inventário de produtos, crie um objeto grande personalizado chamado HistoricalInventoryLevels
para controlar os níveis históricos de inventário para fins de análise e otimização futura.
Os objetos grandes personalizados são ideais para os seguintes casos de uso.
• Visão de 360° do cliente — Amplie seu modelo de dados do Salesforce para incluir informações detalhadas de programas de
fidelidade, transações de comércio eletrônico e informações de faturamento e fornecimento, entre outras.
• Auditoria e controle — Controle e mantenha uma visão de longo prazo do uso do Salesforce pelos usuários ou do uso dos seus
produtos pelo cliente para fins de conformidade e análise.
• Armazenamento do histórico — Mantenha o acesso aos dados históricos para fins de conformidade ou análise enquanto otimiza
o desempenho dos seus principais aplicativos de CRM ou Force.com.
Para obter mais informações sobre o uso de objetos grandes personalizados na sua organização, consulte o Guia de implementação de
objetos grandes.

Consultar milhões de registros com SOQL assíncrono (disponível ao público em geral)
SOQL assíncrono é um método de execução em segundo plano de consultas SOQL em dados de entidade do Salesforce. Use a API de
SOQL assíncrono para executar consultas em objetos grandes, personalizados e padrão. Essa é a melhor maneira de processar grandes
quantidades de dados armazenados em objetos grandes do Salesforce.
Com a introdução dos objetos grandes personalizados, é possível manter bilhões de registros na plataforma. Para ajudá-lo a trabalhar
nessa nova escala, a Salesforce desenvolveu o SOQL assíncrono para realizar consultas em grandes quantidades de dados.
Nota: O SOQL assíncrono é incluído somente com o licenciamento de capacidade adicional de objetos grandes.
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O SOQL assíncrono é implementado na forma de uma API RESTful que permite executar consultas usando a sintaxe familiar da linguagem
SOQL.
As consultas são executadas em segundo plano e, por padrão, somente uma consulta pode ser executada por vez. Os resultados são
gravados no objeto especificado, que pode ser um sObject ou um objeto grande. Como resultado, você pode criar subconjuntos, associar
e criar consultas mais complexas que não estão sujeitas a restrições de tempo limite. O SOQL assíncrono é ideal para quem tem milhões
ou bilhões de registros e precisa de um processamento mais escalável e ágil do que o fornecido pelo SOQL síncrono.
Para obter mais informações, consulte o Guia do SOQL assíncrono.

Mensagens corporativas
Use eventos para simplificar a comunicação entre sistemas de negócios. Com a Captura de dados alterados (piloto), receba notificações
em tempo real sobre alterações de registros no Salesforce. Com os Eventos de plataforma de alto volume (piloto), envie e receba milhões
de eventos personalizados de forma eficiente.
NESTA SEÇÃO:
Manter seus dados externos atualizados com a captura de dados alterados (Piloto)
Receba quase em tempo real as alterações de registros do Salesforce e sincronize os registros correspondentes em um armazenamento
de dados externo. A captura de dados alterados publica eventos de alteração de dados, que representam alterações em registros
do Salesforce. As alterações incluem criação, atualização, exclusão e restauração de registros.
Entregar milhões de eventos por dia com eventos de plataforma de alto volume (piloto)
Na última versão, introduzimos os eventos de plataforma: eventos personalizáveis, seguros e escaláveis gerados pelo Salesforce e
por origens externas. Nesta versão, por meio de um recurso piloto, você pode publicar e assinar grandes volumes de eventos de
plataforma. Entregue milhões de eventos por dia usando os novos eventos de plataforma de alto volume. Essa alteração se aplica
tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Manter seus dados externos atualizados com a captura de dados alterados (Piloto)
Receba quase em tempo real as alterações de registros do Salesforce e sincronize os registros
correspondentes em um armazenamento de dados externo. A captura de dados alterados publica
eventos de alteração de dados, que representam alterações em registros do Salesforce. As alterações
incluem criação, atualização, exclusão e restauração de registros.
Nota: Fornecemos a captura de dados alterados a clientes selecionados por meio de um
programa piloto que requer a concordância com termos e condições específicos. Para ser
indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas piloto
estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. A captura de dados alterados
não está disponível ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua
disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações
públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico,
ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com
base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode oferecer
feedback e sugestões para a captura de dados alterados neste grupo da comunidade
Trailblazer.

EDIÇÕES
Disponível em:
Performance, Unlimited,
Enterprise e Developer
Editions

Por exemplo, você tem um sistema de recursos humanos (HR) que copia registros de objeto personalizado de funcionário do Salesforce.
Você pode sincronizar os registros de funcionário no sistema de RH recebendo eventos de alteração de dados do Salesforce. Depois de
receber os eventos, você pode processar as operações de inserção, atualização, exclusão ou cancelamento da exclusão correspondentes
no sistema de RH. Como as alterações são recebidas quase em tempo real, os dados no seu sistema de RH permanecem atualizados.

621

Notas da versão Salesforce Winter '18

API

Os eventos de alteração de dados estão disponíveis para todos os objetos personalizados definidos na sua organização do Salesforce.
Eventos de um objeto personalizado não são publicados até que você os ative para esse objeto. Os eventos de alteração de dados estão
disponíveis e são ativados automaticamente para um subconjunto dos objetos padrão. Os eventos de alteração de dados são publicados
em um canal (o barramento de evento) quando ocorrem alterações no Salesforce.
Além de objetos personalizados, os seguintes objetos padrão são compatíveis com eventos de alteração de dados.
• Conta
• Patrimônio
• Campanha
• Caso
• Contato
• ContractLineItem
• Direito
• Lead
• LiveChatTranscript
• Oportunidade
• Pedido
• OrderItem
• Product2
• Cotação
• QuoteLineItem
• ServiceContract

Assinatura de evento
Para assinar eventos de alteração de dados, use CometD da mesma forma usada para a assinatura de outros eventos de streaming, como
eventos PushTopic ou eventos de plataforma.
Canais de assinatura
O canal para assinatura de todos os eventos de alteração de dados é:
/data/ChangeEvents

O canal para assinatura de eventos de alteração de dados de um objeto padrão é:
/data/<Standard_Object_Name>ChangeEvent

Por exemplo, o canal para assinatura de eventos de alteração de dados de registros de Conta é:
/data/AccountChangeEvent

O canal para assinatura de eventos de alteração de dados de um objeto personalizado é:
/data/<Custom_Object_Name>__ChangeEvent

Por exemplo, o canal para assinatura de eventos de alteração de dados de registros do objeto personalizado Employee__c é:
/data/Employee__ChangeEvent
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Exemplo: Esse evento de alteração de dados é enviado quando uma conta é criada.
{
"data": {
"schema": "IeRuaY6cbI_HsV8Rv1Mc5g",
"payload": {
"ChangeEventHeader": {
"entityName": "Account",
"recordIds": [
"001R0000002aV0B"
],
"changeType": "CREATE",
"changeOrigin": "com.salesforce.core",
"transactionKey": "001b7375-0086-250e-e6ca-b99bc3a8b69f",
"sequenceNumber": 1,
"isTransactionEnd": true,
"commitTimestamp": 1501010206653,
"commitNumber": 92847272780,
"commitUser": "<User_ID>"
},
"Name": "Acme",
"Description": "Everyone is talking about the cloud. But what does it mean?",
"OwnerId": "<Owner_ID>",
"CreatedDate": "2017-07-25T19:16:44Z",
"CreatedById": "<User_ID>",
"LastModifiedDate": "2017-07-25T19:16:44Z",
"LastModifiedById": "<User_ID>"
},
"event": {
"replayId": 6
}
},
"channel": "/data/ChangeEvents"
}

Entregar milhões de eventos por dia com eventos de plataforma de alto volume (piloto)
Na última versão, introduzimos os eventos de plataforma: eventos personalizáveis, seguros e
escaláveis gerados pelo Salesforce e por origens externas. Nesta versão, por meio de um recurso
piloto, você pode publicar e assinar grandes volumes de eventos de plataforma. Entregue milhões
de eventos por dia usando os novos eventos de plataforma de alto volume. Essa alteração se aplica
tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
Nota: Fornecemos Eventos de plataforma de alto volume a clientes selecionados por meio
de um programa piloto que requer a concordância com termos e condições específicos. Para
ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas
piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. Os Eventos de plataforma
de alto volume não estarão disponíveis ao público em geral a menos que, ou até que, a
Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa
ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer
prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões
de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você
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pode fornecer feedback e sugestões sobre os Eventos de plataforma de alto volume neste grupo da comunidade Trailblazer.
Usando um armazenamento de dados subjacente diferente, o sistema processa os eventos de alto volume de forma mais eficiente do
que os eventos padrão. Ao criar a definição de um evento de plataforma, você especifica o tipo de evento como de alto volume.
1. Em Configuração, insira Eventos de plataforma na caixa Busca rápida e selecione Eventos de plataforma.
2. Na página Evento de plataforma, clique em Novo evento de plataforma.
3. Preencha os campos padrão.
4. Em Tipo de evento, selecione Alto volume.
5. Clique em Salvar.
Você pode publicar e assinar eventos de plataforma de alto volume da mesma forma que publica e assina eventos de plataforma de
volume padrão. Para obter mais informações, consulte Publicar eventos de plataforma e Assinar eventos de plataforma no Guia do
desenvolvedor de eventos da plataforma.
CONSULTE TAMBÉM:
Guia do desenvolvedor da API de metadados: Campo eventType em CustomObject

Personalizar aplicativos de console com a API JavaScript do console do Lightning
(disponível ao público em geral)
A API JavaScript do console do Lightning inclui métodos novos e atualizados que permitem
personalizar programaticamente um aplicativo de console do Lightning e a barra de utilitários.
Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
Essa API estende os benefícios do kit de ferramentas de integração do console, que funciona somente
no Salesforce Classic, ao Lightning Experience. A API integra-se aos componentes do Lightning
usados na barra de utilitários e em aplicativos de console do Lightning.

EDIÇÕES
Disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

Importante: A API JavaScript do console do Lightning disponível ao público em geral tem
diferenças importantes em relação à versão piloto. A sintaxe da API mudou. Os métodos agora
usam promessas em vez de retornos de chamada para retornar respostas. Além disso, os
métodos na API da barra de utilitários, assim como os métodos na API de espaço de trabalho,
aceitam uma matriz de argumentos JSON.
Os componentes do Lightning associados à API também mudaram. Para usar a API de espaço
de trabalho e a API da barra de utilitários, adicione <lightning:workspaceAPI />
e <lightning:utilityBarAPI />, respectivamente, ao seu componente do
Lightning.
Eventos da guia Console, como lightning:tabClosed e
lightning:tabFocused, agora usam o namespace lightning.
A API tem novos métodos e eventos, e alguns métodos recebem argumentos diferentes.
Consulte a referência Guia do desenvolvedor do Salesforce Console para determinar os
argumentos de um método.
Por exemplo, este componente e controlador de um componente do Lightning usa o método openTab() na API de espaço de
trabalho. Ele tem um botão que, quando pressionado, abre uma nova guia de espaço de trabalho que contém o registro especificado.
Em seguida, o componente enfoca a nova guia usando o tabId retornado pelo método.
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Código do componente
<aura:component implements="flexipage:availableForAllPageTypes" access="global" >
<lightning:workspaceAPI aura:id="workspace" />
<lightning:button label="Open Tab" onclick="{! c.openTab }" />
</aura:component>

Código do controlador
({
openTab : function(component, event, helper) {
var workspaceAPI = component.find("workspace");
workspace.openTab({
url: ‘#/sObject/001R0000003HgssIAC/view’,
focus: true
}).then(function(newTabId) {
workspaceAPI.focusTab({
tabId: newTabId
});
});
}
})

Os métodos a seguir são novos na versão 41.0 da API.
API de espaço de trabalho
getEnclosingTabInfo()

Retorna informações sobre a guia ou subguia do espaço de trabalho com foco.
isConsoleNavigation()

Determina se o aplicativo atual usa navegação de console.
setTabHighlighted()

Destaca a guia especificada com uma cor de segundo plano diferente e um badge.
API da barra de utilitários
getEnclosingUtilityId()

Retorna o ID do utilitário delimitado, ou false quando não está em um utilitário.
toggleModalMode()

Alterna o modo modal de um utilitário. Em um modo modal, uma sobreposição bloqueia o uso do console pelos usuários enquanto
o painel do utilitário está visível.
force:hasRecordId

O uso dessa interface agora é suportado em componentes do Lightning adicionados à barra de utilitários.
API do Omni-Channel (beta)
Nota: Esta versão contém uma versão beta dos Métodos Omni-Channel para a API JavaScript do console do Lightning, o que
significa que é um recurso de alta qualidade com limitações conhecidas. Os métodos não estão disponíveis ao público em geral,
a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em
declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo
independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra somente com base nos produtos e recursos disponíveis
ao público em geral.
acceptAgentWork()

Aceita um item de trabalho que é atribuído a um agente.
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closeAgentWork()

Altera o status de um item de trabalho para Fechado e remove-o da lista de itens de trabalho no utilitário Omni-Channel.
declineAgentWork()

Rejeita um item de trabalho que é atribuído a um agente.
getAgentWorks()

Retorna a lista de itens de trabalho que estão atribuídos no momento a um agente e abertos no espaço de trabalho do agente.
getAgentWorkload()

Recupera a carga de trabalho atribuída no momento a um agente. Use esse método para redirecionar o trabalho aos agentes
disponíveis.
getServicePresenceStatusChannels()

Recupera os canais de serviço que estão associados ao status de presença atual de um usuário do Omni-Channel.
getServicePresenceStatusId()

Recupera o status de presença atual de um agente.
login()

Efetua login de um agente no Omni-Channel com um status de presença específico.
logout()

Efetua logoff de um agente do Omni-Channel.
setServicePresenceStatus()

Define o status de presença de um agente para um status com um ID específico. Registramos o usuário como presente se esse
usuário ainda não tiver feito login, assim não há necessidade de fazer chamadas adicionais.
CONSULTE TAMBÉM:
Guia do desenvolvedor do Salesforce Console: Métodos para o Lightning Experience (podem estar desatualizados ou indisponíveis
durante a visualização da versão)

API de CTI aberta
O método notifyInitializationComplete() agora está disponível no Lightning Experience. Esse método informa ao
Salesforce que a inicialização do softphone foi concluída e o Salesforce não deve alternar para um URL de standby. Durante a inicialização
do softphone, um ícone de carregamento é exibido na área do softphone. O método notifyInitializationComplete()
funciona de maneira diferente do que ocorre no Salesforce Classic. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
• No Lightning Experience, o método aceita um objeto de retorno de chamada opcional. No Salesforce Classic, o método não aceita
argumentos.
• No Lightning Experience, depois que você acessa o URL de standby, a sessão do navegador continua a usar o URL de standby. Para
forçar a verificação do URL de standby, é necessário fechar o navegador. No Salesforce Classic, a verificação do URL de standby é
concluída somente depois que você efetua login no Salesforce e não será repetida se você continuar usando a mesma sessão do
Salesforce.
CONSULTE TAMBÉM:
Guia do desenvolvedor da CTI aberta
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Outras alterações de API
A pesquisa federada agora é compatível com resultados no formato RSS. As consultas SOQL sobre tipos de registro têm uma nova
restrição.
Pesquisa federada compatível com formato RSS
A pesquisa federada conecta o conector de pesquisa federada do Salesforce ao provedor de pesquisa externo para que os dados de
repositórios externos possam ser pesquisados e retornados ao Salesforce. Provedores de pesquisa externos estabeleceram parcerias
com a Salesforce para fornecer um serviço de pesquisa compatível com a API descrita no Guia do desenvolvedor de pesquisa federada
do Salesforce.
O provedor de pesquisa externo agora retorna resultados nos formatos Atom e RSS, conforme definidos pela especificação RSS.
As consultas SOQL sobre RecordType não retornam mais a lista completa de registros, independentemente do usuário que
executa a consulta
Adicionamos uma restrição às consultas SOQL sobre tipos de registro. Caso um usuário não tenha acesso de leitura ao objeto ao
qual pertence o tipo de registro, esse tipo não é retornado nos resultados da consulta.

Atualizações críticas
Estamos aplicando uma atualização crítica que bloqueia a execução de JavaScript na função HYPERLINK. E adiamos a atualização crítica
que encaminha registros para o processo de aprovação correto quando eles são enviados em segundo plano.
Para garantir uma transição sem problemas, cada atualização crítica tem um período de adesão opcional que termina na data da ativação
automática exibida na página Atualizações críticas em Configuração. Durante esse período, você pode ativar e desativar manualmente
a atualização quantas vezes precisar para avaliar o impacto sobre a sua organização e modificar as personalizações afetadas. Após o
período de adesão, a atualização será ativada. Para ver mais detalhes, consulte Responder a atualizações críticas.

Atualizações críticas preexistentes
Essa atualização crítica foi anunciada em uma versão anterior e continua disponível.
Atualizações críticas para restrições de CSP mais rígidas
As restrições mais rígidas da Política de segurança de conteúdo (CSP) foram desacopladas do LockerService e não são aplicadas a
organizações de produção na versão Winter '18. Em vez disso, para lhe conceder mais tempo para atualizar seu código de modo
que ele funcione com a CSP mais rígida, as alterações de CSP mais rígida estão disponíveis em duas atualizações críticas que afetam
apenas organizações Developer Edition e de sandbox.

Atualizações críticas aplicadas
Aplicação do bloqueio da execução de JavaScript na função HYPERLINK (atualização crítica)
O bloqueio da execução de JavaScript na função HYPERLINK foi uma atualização crítica na versão Summer '17 e será ativado
automaticamente para todas as organizações em 30 de outubro de 2017. Essa alteração foi implementada progressivamente em
diversas versões. Ela corrige uma vulnerabilidade de segurança que surge ao usar JavaScript no argumento URL de uma função
HYPERLINK. O JavaScript pode incluir scripts entre sites e fazer o URL ser executado em nome de usuários.
Permitir aplicação de proteção contra CSRF em solicitações GET para páginas do Visualforce (atualização crítica)
A permissão de proteção contra CSRF em solicitações GET para páginas do Visualforce foi uma atualização crítica na versão Spring
'17 e será aplicada a todas as organizações em 15 de outubro de 2017. Essa atualização crítica oferece a opção de garantir que as
páginas do Visualforce recebam um token CSRF com uma solicitação GET.
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Atualizações críticas adiadas
Atualização crítica "Verificar se os registros enviados em segundo plano são encaminhados para o processo de aprovação
correto" foi adiada
A ativação automática dessa atualização crítica, lançada na versão Summer '16, estava programada para a versão Winter '18, mas foi
adiada para a versão Winter '19.

Ajuda e treinamento
Adicionamos módulos e vídeos de tutoriais do Trailhead. Também atualizamos nossa documentação de Confiança e conformidade.
NESTA SEÇÃO:
Assistir a vídeos (somente em inglês)
Criamos e atualizamos vídeos de tutorais para ajudar seus usuários a aprender sobre os recursos novos e aprimorados do Salesforce.
Explorar recursos com o Trailhead
Procurando uma boa maneira de se familiarizar com o Salesforce ou descobrir um novo recurso? Conheça o Trailhead, uma ferramenta
divertida, guiada e interativa para aprender a usar o Salesforce. Você pode seguir caminhos de aprendizagem guiados para
administradores ou desenvolvedores ou escolher sua própria aventura com módulos autodidáticos.
Rever documentação de confiança e conformidade
Fizemos atualizações sazonais aos documentos do Salesforce Trust and Compliance.

Assistir a vídeos (somente em inglês)
Criamos e atualizamos vídeos de tutorais para ajudar seus usuários a aprender sobre os recursos novos e aprimorados do Salesforce.
• O novo vídeo Filtrar relatórios dinamicamente usando parâmetros de URL ensina a adicionar aos seus relatórios filtros que
automática e inteligentemente definem valores de filtragem com base nos critérios que você configurar.
• O novo vídeo

Tendências em análises ensina a rastrear dados de relatórios ao longo do tempo no Einstein Analytics.

• O novo vídeo Previsões exatas com previsões colaborativas no Lightning Experience mostra como aproveitar ao máximo as
Previsões colaborativas. O vídeo demonstra como trabalhar com diferentes tipos de previsão, intervalos de datas, moedas, métodos
de totalização, ajustes e exibições de cota.
• Os novos vídeos Prepare-se para a transição para o Service Cloud no Lightning Experience ajudam você a se preparar para sua
transição saindo do Salesforce Classic. Os vídeos discutem conceitos comuns de distribuição para o Lightning Experience e incluem
informações sobre como mover seu Console de serviço e recursos de Serviço para o Lightning Experience.
• O vídeo Criar uma linha de base personalizada para a verificação de integridade de segurança (Lightning Experience) foi atualizado
para incluir a escolha de uma linha de base padrão e a edição do nome e do nome da API da sua linha de base.
• O vídeo

Introdução ao explorador analítico foi atualizado para abranger mudanças feitas no explorador da versão Winter 18.

• O vídeo atualizado Pesquisa no Salesforce Lightning Experience abrange alterações de classificação na página de resultados de
pesquisa e opções para restringir sua pesquisa.
• E a melhor parte é que organizamos e agrupamos nossos vídeos em listas de reprodução para simplificar a localização deles e sua
experiência de aprendizado. Listas de reprodução organizadas intuitivamente permitem encontrar e assistir a todos os vídeos de
uma área específica em um único local. Por exemplo, os tutoriais da lista de reprodução Salesforce Health Cloud é sua parada única
para todos os vídeos sobre o Health Cloud. Consulte Vídeos práticos para saber mais sobre o Salesforce na Ajuda do Salesforce!
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Explorar recursos com o Trailhead
Procurando uma boa maneira de se familiarizar com o Salesforce ou descobrir um novo recurso? Conheça o Trailhead, uma ferramenta
divertida, guiada e interativa para aprender a usar o Salesforce. Você pode seguir caminhos de aprendizagem guiados para administradores
ou desenvolvedores ou escolher sua própria aventura com módulos autodidáticos.
Confira o Trailhead em https://trailhead.salesforce.com e encontre a trilha certa para você. Aqui estão os módulos mais recentes.

Novos módulos
Fundamentos da pesquisa de comunidades
Configure os recursos de pesquisa de forma que os membros da comunidade possam encontrar as informações de que precisam.
Upgrade de aplicativos para o AppExchange
Atualize sua oferta e compartilhe-a com seus clientes.
Licenciamento de produto e Suporte ao cliente do AppExchange
Gerencie licenças para seu aplicativo e ofereça ótimo suporte ao cliente.
Administração de lista de opções
Escolha o campos da lista de opções correta para a tarefa, gerencie listas de opções e compartilhe valores da lista de opções.
Fundamentos de API do Einstein Intent
Desenvolva um modelo personalizado de aprofundamento de aprendizado para categorizar o texto e automatizar os processos
comerciais.

Novos projetos
Crie um gráfico de medidor que identifica visualmente dados regionais
Use ícones de sinalização para criar um incrível painel com o Einstein Analytics.

Rever documentação de confiança e conformidade
Fizemos atualizações sazonais aos documentos do Salesforce Trust and Compliance.

Infraestrutura e subprocessadores
As seguintes alterações foram realizadas na Documentação sobre infraestrutura e subprocessadores.
Salesforce
• Escopo: As referências ao "Analytics Cloud" foram alteradas para "Einstein Analytics" a fim de refletir a nova identidade visual, e as
alterações associadas foram realizadas ao longo de todo o documento.
• Infraestrutura – Armazenamento de dados do cliente: Foi adicionada a referência ao novo data center da Austrália.
Commerce Cloud
• Escopo: Atualização para incluir os serviços da marca "Commerce Cloud Einstein" e remover os serviços da marca "Commerce Cloud
Store".
Data.com
• Processamento de dados do cliente: Foram removidos os subprocessadores HCL Technologies e HCL America.
Desk.com, Einstein Discovery, LiveMessage, Quip, Salesforce Inbox e SalesforceIQ CRM
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• Escopo: As referências a "Einstein Data Discovery" foram alteradas para "Einstein Discovery" a fim de refletir a nova identidade visual,
e as alterações associadas foram realizadas ao longo de todo o documento.
Heroku
• Processamento de dados do cliente: O nome da entidade foi atualizado para o processamento de dados do cliente, a fim de
incluir apenas a salesforce.com e suas afiliadas.
Nuvem da IOT
• Processamento de dados do cliente: O nome da entidade foi atualizado para o processamento de dados do cliente, a fim de
incluir apenas a salesforce.com e suas afiliadas.
Marketing Cloud
• Processamento de dados do cliente: Foram adicionadas cinco entidades à lista de processadores de Dados do cliente: Accenture
Inc.; Cognizant Technology Solutions U.S. Corporation; Cognizant Technology Solutions Hungary Kft.; Cognizant Technology Solutions
India Pvt. Ltd.; e Cognizant Technology Solutions Philippines, Inc.
Salesforce DMP
• Escopo: Atualizado para refletir alterações de identidade visual de "Krux" para "Salesforce DMP".

Avisos e licenças
As seguintes alterações foram realizadas à Documentação de avisos e licenças.
Salesforce
• Nenhuma atualização.
Commerce Cloud
• Serviços cobertos: Atualizado para refletir alterações de identidade visual.
• Avisos de terceiros: Atualizado para refletir avisos de novas integrações de terceiros.
Data.com
• Nenhuma atualização.
Desk.com
• Conteúdo de terceiros: Informações atualizadas.
Einstein Analytics
• Atualizado para refletir alterações de identidade visual.
Einstein Discovery
• Atualizado para refletir alterações de identidade visual.
Einstein Vision
• Nenhuma atualização.
ExactTarget
• Nenhuma atualização.
Heroku
• Nenhuma atualização.
Nuvem da IoT
• Integração da IoT AWS adicionada.
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LiveMessage
• Uso restrito de informações: Informações atualizadas.
Marketing Cloud (Radian6, Social Studio, Social.com)
• Nenhuma atualização.
Pardot
• Avisos de terceiros: Informações atualizadas.
• Software distribuído: Informações atualizadas.
Inteligência preditiva
• Nenhuma atualização.
Quip
• Nenhuma atualização.
SalesforceIQ
• Serviços cobertos: Informações atualizadas.
• Objetivo desta documentação: Informações atualizadas.
Sales Cloud Einstein
• Nenhuma atualização.
Salesforce DMP
• Atualizado para refletir alterações de identidade visual.

Segurança, privacidade e arquitetura
As seguintes alterações foram feitas à Documentação de segurança, privacidade e arquitetura.
Salesforce
• Serviços cobertos: As referências ao "Analytics Cloud" foram alteradas para "Einstein Analytics" a fim de refletir a nova identidade
visual, e as alterações associadas foram realizadas ao longo de todo o documento. Foi adicionada a referência às "Organizações de
rascunho", uma vez que determinados elementos descritos nesta documentação não se aplicam aos ambientes temporários de
testes do desenvolvedor.
• Gerenciamento de incidente: A redação foi atualizada para fins de consistência com o anexo de processamento de dados do
Salesforce, que foi revisado para abranger os futuros requisitos legais europeus.
• Auditorias e certificações: Foi adicionada a nova avaliação Controle de organização de serviço (SOC) 2 (Tipo 1) para o Salesforce
Quote-to-Cash e ocorreu a alteração de SSAE 16 para SSAE 18.
• Analítica: O título da seção foi alterado de "Rastreamento e análise" para "Análise". A descrição da atividade de análise realizada
pelo Salesforce foi esclarecida. As informações sobre a comunicação com clientes e usuários foi transferida para a seção "Interoperação
com outros serviços".
• Dados sigilosos: A seção foi editada para fins de completude, incluindo a adição de uma referência a "Clientes que usam infraestrutura
de nuvem pública".
• Interoperação com outros serviços: O título da seção foi alterado de "Interoperação com serviços Salesforce" para "Interoperação
com outros serviços". Foram adicionadas informações sobre como nossos serviços podem interoperar com outros serviços prestados
pela Salesforce ou terceiros. Foram adicionadas informações sobre a comunicação da Salesforce com clientes e usuários, substituindo-se
o texto que estava previamente localizado na seção "Rastreamento e análise".
Commerce Cloud
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• Serviços cobertos: Atualização para incluir os serviços da marca "Commerce Cloud Einstein" e remover os serviços da marca
"Commerce Cloud Store".
• Gerenciamento de incidente: A redação foi atualizada para fins de consistência com o anexo de processamento de dados do
Salesforce, que foi revisado para abranger os futuros requisitos legais europeus.
• Confiabilidade e backup: A referência a "maior disponibilidade" foi substituída por "alta disponibilidade", de forma que a frase
revisada afirma que: "Os dados do cliente enviados aos serviços da Commerce Cloud são armazenados no principal servidor de
banco de dados com uma cópia replicada para alta disponibilidade e desempenho."
• Analítica: O título da seção foi alterado de "Rastreamento e análise" para "Análise". A descrição da atividade de análise realizada
pelo Salesforce foi esclarecida. As informações sobre a comunicação com clientes e usuários foi transferida para a seção "Interoperação
com outros serviços".
• Interoperação com outros serviços: O título da seção foi alterado de "Interoperação com serviços Salesforce" para "Interoperação
com outros serviços". Foram adicionadas informações sobre como nossos serviços podem interoperar com outros serviços prestados
pela Salesforce ou terceiros. Foram adicionadas informações sobre a comunicação da Salesforce com clientes e usuários, substituindo-se
o texto que estava previamente localizado na seção "Rastreamento e análise".
Data.com
• Gerenciamento de incidente: A redação foi atualizada para fins de consistência com o anexo de processamento de dados do
Salesforce, que foi revisado para abranger os futuros requisitos legais europeus.
• Analítica: O título da seção foi alterado de "Rastreamento e análise" para "Análise". A descrição da atividade de análise realizada
pelo Salesforce foi esclarecida. As informações sobre a comunicação com clientes e usuários foi transferida para a seção "Interoperação
com outros serviços".
• Interoperação com outros serviços: O título da seção foi alterado de "Interoperação com serviços Salesforce" para "Interoperação
com outros serviços". Foram adicionadas informações sobre como nossos serviços podem interoperar com outros serviços prestados
pela Salesforce ou terceiros. Foram adicionadas informações sobre a comunicação da Salesforce com clientes e usuários, substituindo-se
o texto que estava previamente localizado na seção "Rastreamento e análise".
Desk.com, Einstein Discovery, LiveMessage, Quip, Salesforce Inbox e SalesforceIQ CRM
• Serviços cobertos: As referências a "Einstein Data Discovery" foram alteradas para "Einstein Discovery" a fim de refletir a nova
identidade visual, e as alterações associadas foram realizadas ao longo de todo o documento.
• Auditorias e certificações: Para o relatório Controle de organização de serviço (SOC) aplicável ao Quip, a referência a "Tipo 1” foi
substituída por "2”.
• Gerenciamento de incidente: A redação foi atualizada para fins de consistência com o anexo de processamento de dados do
Salesforce, que foi revisado para abranger os futuros requisitos legais europeus.
• Analítica: O título da seção foi alterado de "Rastreamento e análise" para "Análise". A descrição da atividade de análise realizada
pelo Salesforce foi esclarecida. As informações sobre a comunicação com clientes e usuários foi transferida para a seção "Interoperação
com outros serviços".
• Interoperação com outros serviços: O título da seção foi alterado de "Interoperação com serviços Salesforce" para "Interoperação
com outros serviços". Foram adicionadas informações sobre como nossos serviços podem interoperar com outros serviços prestados
pela Salesforce ou terceiros. Foram adicionadas informações sobre a comunicação da Salesforce com clientes e usuários, substituindo-se
o texto que estava previamente localizado na seção "Rastreamento e análise".
Einstein Vision
• Serviços cobertos: A definição do serviço foi atualizada para fins de precisão, e as alterações associadas foram realizadas ao longo
de todo o documento.
• Arquitetura e segregação de dados: O trecho "ID da organização" foi substituído por "ID exclusivo", e foi adicionado o trecho
"com base nas necessidades comerciais".
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• Autenticação do usuário: As referências a "Token JWT" foram excluídas e substituídas pela referência genérica a "token". Foi
adicionado o esclarecimento de que o ID de sessão aleatória é criado após a autenticação bem-sucedida.
• Confiabilidade e backup: Foi adicionada a frase afirmando que "Os dados do cliente enviados ao Einstein Vision Services são
submetidos a backup diariamente".
• Recuperação de desastre: Foi adicionada uma nova seção sobre a recuperação de desastres do Einstein Vision Services.
• Exclusão de dados do cliente: Foi adicionado um texto para informar que "A Salesforce reserva-se o direito de reduzir o número
de dias de retenção de tais dados após a rescisão do Contrato de assinatura mestre".
• Dados sigilosos: A seção foi editada para fins de completude, incluindo a adição de uma referência a "sons ou outras informações"
que contenham ou revelem dados sigilosos.
• Gerenciamento de incidente: A redação foi atualizada para fins de consistência com o anexo de processamento de dados do
Salesforce, que foi revisado para abranger os futuros requisitos legais europeus.
• Analítica: O título da seção foi alterado de "Rastreamento e análise" para "Análise". A descrição da atividade de análise realizada
pelo Salesforce foi esclarecida. As informações sobre a comunicação com clientes e usuários foi transferida para a seção "Interoperação
com outros serviços".
• Interoperação com outros serviços: O título da seção foi alterado de "Interoperação com serviços Salesforce" para "Interoperação
com outros serviços". Foram adicionadas informações sobre como nossos serviços podem interoperar com outros serviços prestados
pela Salesforce ou terceiros. Foram adicionadas informações sobre a comunicação da Salesforce com clientes e usuários, substituindo-se
o texto que estava previamente localizado na seção "Rastreamento e análise".
Heroku
• Auditorias e certificações: Foi adicionada uma seção que descreve a certificação da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI),
aplicável a determinados Serviços Heroku.
• Políticas e procedimentos de segurança: Foi adicionada uma nova seção que descreve as políticas e os procedimentos de
segurança aplicáveis aos Serviços Heroku.
• Gerenciamento de incidente: A redação foi atualizada para fins de consistência com o anexo de processamento de dados do
Salesforce, que foi revisado para abranger os futuros requisitos legais europeus.
• Autenticação do usuário: Foi adicionada uma explicação sobre como as senhas são armazenadas nos Serviços Heroku.
• Recuperação de desastre: Foram adicionados mais detalhes sobre os planos de recuperação de desastres existentes com relação
aos Serviços Heroku.
• Dados sigilosos: O termo "Pessoal" foi excluído do título. Foi esclarecido que os dados do titular do cartão de pagamento podem
ser enviados a determinados Serviços Heroku.
• Analítica: O título da seção foi alterado de "Rastreamento e análise" para "Análise". A descrição da atividade de análise realizada
pelo Salesforce foi esclarecida. As informações sobre a comunicação com clientes e usuários foi transferida para a seção "Interoperação
com outros serviços".
• Interoperação com outros serviços: O título da seção foi alterado de "Interoperação com serviços Salesforce" para "Interoperação
com outros serviços". Foram adicionadas informações sobre como nossos serviços podem interoperar com outros serviços prestados
pela Salesforce ou terceiros. Foram adicionadas informações sobre a comunicação da Salesforce com clientes e usuários, substituindo-se
o texto que estava previamente localizado na seção "Rastreamento e análise".
Nuvem da IoT
• Gerenciamento de incidente: A redação foi atualizada para fins de consistência com o anexo de processamento de dados do
Salesforce, que foi revisado para abranger os futuros requisitos legais europeus.
• Criptografia de dados: Foi alterada a referência a Certificados TLS de 128 bits para Certificados TLS de 256 bits.
• Analítica: O título da seção foi alterado de "Rastreamento e análise" para "Análise". A descrição da atividade de análise realizada
pelo Salesforce foi esclarecida. As informações sobre a comunicação com clientes e usuários foi transferida para a seção "Interoperação
com outros serviços".

633

Notas da versão Salesforce Winter '18

Rever documentação de confiança e conformidade

• Interoperação com outros serviços: O título da seção foi alterado de "Interoperação com serviços Salesforce" para "Interoperação
com outros serviços". Foram adicionadas informações sobre como nossos serviços podem interoperar com outros serviços prestados
pela Salesforce ou terceiros. Foram adicionadas informações sobre a comunicação da Salesforce com clientes e usuários, substituindo-se
o texto que estava previamente localizado na seção "Rastreamento e análise".
Marketing Cloud
• Gerenciamento de incidente: A redação foi atualizada para fins de consistência com o anexo de processamento de dados do
Salesforce, que foi revisado para abranger os futuros requisitos legais europeus.
• Exclusão de dados do cliente: Foi adicionada a palavra "até", portanto, a frase revisada é "Após a rescisão do serviço ExactTarget,
seguindo o período de 30 dias para devolução dos Dados do cliente, os Dados do cliente enviados ao ExactTarget ficam retidos no
status inativo por até 90 dias, período após o qual são sobregravados ou excluídos com segurança do ExactTarget."
• Analítica: O título da seção foi alterado de "Rastreamento e análise" para "Análise". A descrição da atividade de análise realizada
pelo Salesforce foi esclarecida. As informações sobre a comunicação com clientes e usuários foi transferida para a seção "Interoperação
com outros serviços".
• Interoperação com outros serviços: O título da seção foi alterado de "Interoperação com serviços Salesforce" para "Interoperação
com outros serviços". Foram adicionadas informações sobre como nossos serviços podem interoperar com outros serviços prestados
pela Salesforce ou terceiros. Foram adicionadas informações sobre a comunicação da Salesforce com clientes e usuários, substituindo-se
o texto que estava previamente localizado na seção "Rastreamento e análise".
Pardot
• Auditorias e certificações: Foi adicionada a referência à avaliação Controle de organização de serviço (SOC) 2 (Tipo 1).
• Gerenciamento de incidente: A redação foi atualizada para fins de consistência com o anexo de processamento de dados do
Salesforce, que foi revisado para abranger os futuros requisitos legais europeus.
• Exclusão de dados do cliente: Foi alterada a referência de "rescisão do Contrato de assinatura mestre" para "rescisão do Pardot
Services".
• Analítica: O título da seção foi alterado de "Rastreamento e análise" para "Análise". A descrição da atividade de análise realizada
pelo Salesforce foi esclarecida. As informações sobre a comunicação com clientes e usuários foi transferida para a seção "Interoperação
com outros serviços".
• Interoperação com outros serviços: O título da seção foi alterado de "Interoperação com serviços Salesforce" para "Interoperação
com outros serviços". Foram adicionadas informações sobre como nossos serviços podem interoperar com outros serviços prestados
pela Salesforce ou terceiros. Foram adicionadas informações sobre a comunicação da Salesforce com clientes e usuários, substituindo-se
o texto que estava previamente localizado na seção "Rastreamento e análise".
Radian6
• Gerenciamento de incidente: A redação foi atualizada para fins de consistência com o anexo de processamento de dados do
Salesforce, que foi revisado para abranger os futuros requisitos legais europeus.
• Analítica: O título da seção foi alterado de "Rastreamento e análise" para "Análise". A descrição da atividade de análise realizada
pelo Salesforce foi esclarecida. As informações sobre a comunicação com clientes e usuários foi transferida para a seção "Interoperação
com outros serviços".
• Interoperação com outros serviços: O título da seção foi alterado de "Interoperação com serviços Salesforce" para "Interoperação
com outros serviços". Foram adicionadas informações sobre como nossos serviços podem interoperar com outros serviços prestados
pela Salesforce ou terceiros. Foram adicionadas informações sobre a comunicação da Salesforce com clientes e usuários, substituindo-se
o texto que estava previamente localizado na seção "Rastreamento e análise".
Sales Cloud Einstein
• Recuperação de desastre: Foi adicionada uma nova seção sobre recuperação de desastres.
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• Analítica: O título da seção foi alterado de "Rastreamento e análise" para "Análise". A descrição da atividade de análise realizada
pelo Salesforce foi esclarecida. As informações sobre a comunicação com clientes e usuários foi transferida para a seção "Interoperação
com outros serviços".
• Interoperação com outros serviços: O título da seção foi alterado de "Interoperação com serviços Salesforce" para "Interoperação
com outros serviços". Foram adicionadas informações sobre como nossos serviços podem interoperar com outros serviços prestados
pela Salesforce ou terceiros. Foram adicionadas informações sobre a comunicação da Salesforce com clientes e usuários, substituindo-se
o texto que estava previamente localizado na seção "Rastreamento e análise".
Salesforce DMP
• Serviços cobertos: Atualizado para refletir alterações de identidade visual de "Krux" para "Salesforce DMP".
• Auditorias e certificações: Atualização para refletir a adição da estrutura Swiss-US Privacy Shield.
• Gerenciamento de incidente: A redação foi atualizada para fins de consistência com o anexo de processamento de dados do
Salesforce, que foi revisado para abranger os futuros requisitos legais europeus.
• Recuperação de desastres: Foi adicionada uma nova seção sobre recuperação de desastres.
• Analítica: O título da seção foi alterado de "Rastreamento e análise" para "Análise". A descrição da atividade de análise realizada
pelo Salesforce foi esclarecida. As informações sobre a comunicação com clientes e usuários foi transferida para a seção "Interoperação
com outros serviços".
• Dados sigilosos: O termo "Pessoal" foi excluído do título, e a seção foi editada para fins de completude, incluindo a atualização do
link para o Código de Conduta NAI e a definição de Dados pessoais, a fim de esclarecer que identificadores com pseudônimos podem
ser enviados ao serviço.
• Interoperação com outros serviços: O título da seção foi alterado de "Interoperação com serviços Salesforce" para "Interoperação
com outros serviços". Foram adicionadas informações sobre como nossos serviços podem interoperar com outros serviços prestados
pela Salesforce ou terceiros. Foram adicionadas informações sobre a comunicação da Salesforce com clientes e usuários, substituindo-se
o texto que estava previamente localizado na seção "Rastreamento e análise".

Outros produtos e serviços Salesforce
desk.com
Desk.com é um aplicativo de suporte ao cliente completo para pequenas empresas e equipes em crescimento.
Para obter informações sobre novos recursos, acesse o Blog de atualizações do produto Desk.com.

Heroku
Heroku é uma plataforma de aplicativo baseada em nuvem para criar e implantar aplicativos da web.
Para obter informações sobre novos recursos, acesse o Registro de alterações do Heroku.

LiveMessage
O LiveMessage permite que os seus agentes de serviço recebam mensagens de texto de entrada dos seus clientes na mesma linha fixa
ou 0800 que os seus clientes utilizam para fazer ligações. Os agentes também podem enviar mensagens de texto de saída aos seus
clientes para comunicações proativas, atendendo aos seus clientes onde quer que estejam.
Para obter informações sobre novos recursos, acesse a página de lançamento do LiveMessage.
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Serviços de nuvem
Especialistas certificados, consultores e ferramentas inovadoras do Salesforce Cloud Services existem para ajudar com serviços profissionais,
orientação prescritiva e especialização em cada estágio da sua jornada.
Para obter informações sobre novos recursos dos planos Premier Success e Signature Success e Serviços de consultoria do Cloud Service,
acesse a página de lançamento do Cloud Services.
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