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Notas da versão do Salesforce Spring '18

Abra novos caminhos para o sucesso dos clientes com as atualizações mais recentes e eficazes do produto na versão Spring '18. Conheça
os novos recursos em nossas nuvens, desde excitantes melhorias na Plataforma Lightning a avanços em inteligência artificial (IA). Prepare
sua organização para esta versão e garanta o sucesso dos clientes em todas as situações.

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 da versão Spring '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

Fizemos algumas alterações na documentação sobre navegadores compatíveis para facilitar a localização das informações desejadas.
Os navegadores com suporte no Salesforce variam, dependendo de você estar utilizando o Salesforce Classic ou o Lightning
Experience.

Salesforce em geral: maior produtividade com a navegação personalizada do Lightning Experience, temas e pesquisas

Personalize a barra de navegação do seu aplicativo para adequá-la à sua maneira específica de trabalhar. Explore os novos temas,
macros e opções de texto rápido. Crie formulários elegantes e de fácil leitura para coletar feedback e dados de seus usuários ou
clientes. Os aplicativos de console do Lightning oferecem algo de novo a cada administrador, agente e desenvolvedor. Os filtros
agora são aplicáveis a resultados da pesquisa de contas e arquivos. E, independentemente das normas e políticas de proteção de
dados e privacidade que você precise cumprir, nós lhe oferecemos orientação para avaliar a melhor maneira de satisfazer esses
requisitos.

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: pontuação de oportunidades, previsões, configuração facilitada e outras melhorias

Novos recursos e melhorias expandem a capacidade do Einstein de ajudá-lo a fechar negócios, prever seus resultados financeiros,
fortalecer os relacionamentos com clientes e muito mais.

Vendas: recursos do Einstein novos e aprimorados, integração com LinkedIn para leads e ferramentas de produtividade avançadas

Trabalhe de maneira mais inteligente com o Einstein Forecasting e a Pontuação de oportunidades do Einstein. Use o LinkedIn como
uma origem de geração de leads. Ajude os representantes a se tornarem mais eficientes com o monitoramento de chamadas no
Lightning Dialer, o email de lista aprimorado e outras ferramentas.

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.
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Serviço: compartilhamento de artigos do Knowledge, pedidos de devolução e ações rápidas em massa para casos

Melhore o aproveitamento do Knowledge com funções de exportação, compartilhamento de artigos e processos de aprovação de
tradução, e incorpore o componente Knowledge à sua implementação do Live Agent. Rastreie as devoluções e os reparos de produtos
no serviço de campo com a ajuda de pedidos de devolução, comece a trabalhar rapidamente com uma nova configuração guiada
e personalize a experiência do aplicativo móvel Field Service Lightning para cada perfil de usuário. Aproveite as ações rápidas em
massa para casos e leads, o suporte a macro em todos os objetos e um SDK do Snap-Ins mais poderoso. Por fim, aprecie as vantagens
de diversos aprimoramentos no Service Cloud no Lightning Experience, incluindo suporte a texto rápido, uma barra lateral de
conversa redesenhada e uma experiência do Live Agent mais sofisticada.

Analítica: Relatórios e painéis e o Einstein Analytics

Recursos poderosos e familiares estão presentes na segunda versão beta do criador de relatórios do Lightning: colunas de bucket,
filtros cruzados e fórmulas de resumo. Assine os painéis do Lightning Experience e dê a eles um toque de cor. Ajude os usuários que
estão começando a usar o Einstein Analytics com recursos de aprendizagem integrados e divertidos. Consulte e visualize dados
rapidamente por meio de uma conversa em linguagem natural (beta). Salve modos de exibição de painéis que você configurou
com suas seleções e filtros preferidos. Faça o Einstein analisar seus dados de relatório com o Einstein Data Insights (piloto).

Comunidades: Distributed Marketing, jornadas individuais e novos componentes de suporte

As comunidades ganham ainda mais flexibilidade com vários recursos interessantes. A integração do Community Cloud ao Marketing
Cloud melhorou com a inclusão de dois recursos novos. As comunidades de parceiros agora podem utilizar marketing distribuído,
o que permite aos parceiros usar campanhas pré-configuradas personalizáveis quando comercializam novos programas. As
comunidades do Lightning podem usar jornadas de email personalizadas para ajudar a integrar novos membros da comunidade e
reforçar os relacionamentos. Outras novidades incríveis incluem as comunidades de clientes, que agora podem usar os componentes
Formulário de contato com suporte e Desvio de caso juntos para ajudar os clientes a encontrarem soluções para seus problemas
antes mesmo de registrarem um caso.

Chatter: melhorias na opção de seguir, mais notificações no aplicativo, compartilhamento de links em publicações

O feed O que eu sigo concentra-se no que você realmente segue. Quando alguém menciona um dos seus grupos, você pode receber
uma notificação no aplicativo. Compartilhe facilmente um link em uma publicação.

Arquivos: gerenciamento de afiliação à biblioteca, visualização de arquivos em trânsito, uso do Quip com o Salesforce

Forneça à sua equipe uma maneira de visualizar arquivos em trânsito. Acesse rapidamente seus arquivos de ativo mais recentes,
permita que os usuários padrão criem ativos e forneça aos clientes uma maneira de criar arquivos de ativo que possam ser acessados
por usuários não autenticados. O fluxo é uma nova maneira de usar o componente Upload de arquivo. Adicione membros à biblioteca
a partir da guia Início de Arquivos com o novo recurso Gerenciamento de membros da biblioteca. Use a Configuração guiada do
Quip para integrar o Quip ao Salesforce.

Integrações do Salesforce: permitir que os usuários adicionem reuniões do WebEx a compromissos do Salesforce

Usuários do Salesforce que também usem o Cisco WebEx para suas reuniões podem adicionar sua sala pessoal ou uma nova reunião
a compromissos do Salesforce. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

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. A Salesforce oferece
melhorias no Chatter e em muitos outros recursos de vendas para que os profissionais de vendas possam gerenciar melhor seus
negócios usando seus celulares.

Financial Services Cloud: componente Interesses manifestados pelo cliente, carregamentos de dados acelerados e contas pessoais

Os usuários podem capturar rapidamente os principais interesses de seus clientes, seja uma aposentadoria programada ou uma
conta poupança, e ver tudo isso no perfil do cliente com o componente Interesses manifestados pelo cliente. Carregue lotes volumosos
rapidamente com Carregamentos de dados acelerados, a melhoria que introduzimos nos carregamentos em massa. Além disso,
você pode utilizar contas pessoais no Financial Services Cloud. Continue lendo, ainda há mais!
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Health Cloud: Planos de tratamento flexíveis, avaliações de saúde, lacunas de tratamento

Com as metas separadas dos problemas, você pode usar o modelo de dados do Health Cloud da forma que lhe for mais conveniente.
O Health Cloud ajuda a identificar lacunas no tratamento de um paciente e permite coletar informações de pesquisa para gerenciar
os pacientes com mais eficiência.

Personalização: aplicativos Lightning no Criador de aplicativo Lightning, telas de fluxo mais versáteis, campo Tempo

Enquanto estiver tornando suas páginas iniciais e de aplicativo mais dinâmicas, modifique seus aplicativos Lightning com a mesma
ferramenta: o Criador de aplicativo Lightning. Sofistique seus fluxos integrando componentes personalizados do Lightning às suas
telas e mostrando aos usuários em que estágio do fluxo eles estão. Comece a rastrear dados exclusivamente temporais com o novo
tipo de campo Tempo.

Segurança e identidade: arquivos horários de log de compromissos, identidade visual mais dinâmica e maior facilidade de atualização
de linha de base personalizada

Agora você pode obter arquivos de log de compromissos por hora ou por dia e excluí-los conforme necessário. Adicione identidade
visual dinâmica ao seu Login integrado e aos seus provedores de autenticação. E atualize suas linhas de base personalizadas de
Verificação de integridade de segurança com novas configurações diretamente na UI.

Salesforce IoT: API REST do IoT, nova UI de contexto, monitoramento de uso do IoT e emails de alerta

Use o Salesforce IoT Explorer Edition para processar compromissos de dispositivos conectados quase em tempo real e criar interações
significativas com seus clientes. O Explorer oferece integração imediata com os dados do Salesforce, permitindo que você tire o
máximo de proveito dos seus investimentos no Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) no Salesforce. Esta versão
inclui uma nova API REST do IoT para recuperar e manipular orquestrações e seus componentes relacionados, bem como uma nova
interface de usuário para contextos. Estamos introduzindo também uma página de monitoramento de utilização do IoT, emails de
alerta e a capacidade de exportar e excluir dados do IoT para fins de privacidade de dados.

Desenvolvimento: Crie o seu próprio aplicativo Salesforce

Mais inteligência, componentes e APIs novos e aprimorados e ferramentas de desenvolvimento eficazes. Quer você esteja usando
componentes do Lightning, Visualforce, Apex ou nossas APIs com sua linguagem de programação favorita, essas melhorias na
plataforma Lightning o ajudarão a desenvolver excelentes aplicativos, integrações e pacotes para revenda a outras organizações.

Atualizações críticas

Esta versão inclui novas atualizações críticas para controladores @AuraEnabled  do Apex, comunidades e portais, fluxos, e URLs
usados para arquivos do Visualforce, do Community Builder, do Site.com Studio e de conteúdo. Estamos também aplicando a
atualização crítica que revoga o acesso à API de <lightning:container>.

Ajuda e treinamento

Atualizamos nossa documentação sobre limites. Adicionamos módulos do Trailhead, vídeos de instruções e guias passo a passo.
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.
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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. Ocasionalmente 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
uma versão de pré-visualização em Desenvolvedores do Salesforce, selecione Visualizar na lista suspensa Versão da documentação.

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

Todo mundo está entusiasmado com o Lightning Experience e tudo o que ele oferece. Mas também entendemos que muitas
organizações continuarão usando o Salesforce Classic por algum tempo, de maneira exclusiva ou paralelamente ao Lightning
Experience enquanto 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 nas notas de 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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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
Todo mundo está entusiasmado com o Lightning Experience e tudo o que ele oferece. Mas também entendemos que muitas organizações
continuarão usando o Salesforce Classic por algum tempo, de maneira exclusiva ou paralelamente ao Lightning Experience enquanto
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 alguns exemplos.

• Como o Lightning Dialer, um recurso do Sales Cloud, está disponível somente no Lightning Experience, sua descrição informa que
"Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience".

• A Pontuação de oportunidades do Einstein, um novo recurso do Sales Cloud, está disponível em ambas as experiências de desktop;
portanto, sua descrição informa que "Esse recurso é novo tanto no Lightning Experience quanto no Salesforce Classic".

• O uso de temas e identidade visual, um novo recurso da plataforma, está disponível exclusivamente no Lightning Experience; portanto,
sua descrição indica que "Esse recurso é novo no Lightning Experience".

Quando um recurso importante também está disponível para o nosso aplicativo móvel, isso é mencionado na descrição do recurso. Você
também pode consultar a seção Móvel para obter uma lista completa do que é novo no aplicativo móvel.

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

Salesforce em geral

Lightning Experience

Aumentar sua produtividade com a navegação personalizada no
Lightning Experience

Personalizar minhas guias no Lightning Experience

Salesforce Einstein

Vendas

Marketing

Serviço

Análises

Comunidades

Conjuntos de compartilhamento para todas as licenças de parceiro
e cliente – piloto

Ativar conjuntos de compartilhamento para usuários da
comunidade de parceiros

Chatter

Arquivos

Integrações do Salesforce

Celular

Financial Services Cloud

Health Cloud

Metadados personalizados: Facilidade de referenciamento de
registros de tipo de metadados personalizados em regras de
validação (piloto)

Usar tipos de metadados personalizados em fórmulas/regras de
validação

Segurança e identidade

Salesforce IoT

Desenvolvimento

Evitar logs de depuração enormes para código de pacote
gerenciado

Nível de registro de depuração que impede a exibição de
ENTERING_MANAGED_PKG no log

Economizar tempo com clonagem de sandboxes (beta)Capacidade de atualização entre sandboxes
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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 compromissos de sucesso do cliente. Pesquise por versão e se inscreva nos eventos.

• Liberação imediata em tempo real. Inscreva-se e aproveite ao máximo os novos recursos.

• Versão Spring '18. Confira os novos recursos.

• Exames de manutenção. Mantenha sua certificação atualizada.

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

quarta-feira, 14 de fevereiro de 2018
O que há de novo no Salesforce para Android e iOS

Estamos anunciando a disponibilidade geral da versão 15.0 do Salesforce para Android e iOS na semana do dia 12 de fevereiro de
2017. Saiba tudo sobre os novos aprimoramentos para seus usuários.

Você pediu!
Adição de Ideias que entregamos.

Integrações do Salesforce: permitir que os usuários adicionem reuniões do WebEx a compromissos do Salesforce
Foi esclarecido que os administradores usam o Criador de aplicativo Lightning para adicionar o componente Cisco WebEx Composer
a um registro de compromisso somente quando criam um registro de compromisso personalizado.

Tratar conexões inválidas na API de streaming
Foi adicionado um exemplo de mensagem de resposta de erro para o canal /meta/handshake.

Force.com IDE 2 beta descontinuado
Foi adicionada uma nota de versão anunciando a descontinuação do Force.com IDE 2 beta.

AppExchange: consultar o status de aprovação de um pacote
Foi adicionada uma nota de versão sobre uma nova notificação que é exibida durante a instalação de pacotes não autorizados pelo
Programa de parceiros do AppExchange.

Status de aprovação do pacote exibido antes da instalação
Foi adicionada uma nota de versão sobre uma nova notificação que é exibida durante a instalação quando o Programa de parceiros
do AppExchange não autorizou o pacote para distribuição.

Explorar recursos com o Trailhead
Foi adicionado o novo módulo do Trailhead "Fundamentos do aplicativo Channel Order".

7 de fevereiro de 2018
Field Service Mobile: Configurações baseadas em perfil, aprimoramentos de fluxo e versão 4.0 do aplicativo para iOS

Foi adicionada a data de em que o aplicativo para iOS chegará à App Store, bem como mais gráficos para as notas de versão nesta
seção.
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Ver como os clientes em potencial estão se engajando em campanhas (beta)
Adicionada isenção de responsabilidade do beta.

Conectar campanhas do Pardot a campanhas do Salesforce (beta)
Foi adicionada a isenção de responsabilidade do beta e a localização das configurações de adesão foi esclarecida.

Fluxo
Foi adicionado um novo valor enumerado no campo actionType  do subtipo FlowActionCall.

Rastrear criptografia em logs de email
Foram adicionados dois campos ao log de email para expor a criptografia e versão de TLS e rastrear se o certificado de criptografia
foi verificado.

Objetos novos e alterados na API do conjunto de ferramentas
Foram adicionados dois novos objetos de empacotamento de primeira e segunda geração, PackageInstallRequest e
SubscriberPackageVersion.

Aumentar sua produtividade com a navegação personalizada no Lightning Experience
Foram adicionadas informações sobre a desativação da navegação personalizada.

Permitir que os usuários excluam dados em objetos grandes personalizados
Exemplos de código atualizados.

Excluir dados do histórico de campo e da trilha de auditoria de campo
Exemplos de código atualizados.

Salesforce para Outlook: Correções de erros disponíveis
As notas de versão do Salesforce para Outlook v3.4.2 estão disponíveis.

Economizar tempo com clonagem de sandboxes (beta)
Foi adicionada uma nota de versão para o beta de Clonagem de sandbox, começando na segunda-feira, 12 de fevereiro de 2018.

Codificação mais inteligente com Extensões do Salesforce para VS Code
Foi adicionada uma nota de versão destacando algumas alterações recentes no pacote de extensão Extensões do Salesforce para
VS Code para o Visual Studio Code.

Service Cloud Essentials: atendimento ao cliente para empresas pequenas, mas ambiciosas
Removemos essa entrada das notas da versão. O Service Cloud Essentials não está mais disponível.

Validação para tipos de atributo de componente
Foi adicionado um exemplo de falha de validação.

Definir links de conta de terceiro por meio da API
Foi adicionada uma nota sobre como contatar o Suporte ao cliente da Salesforce para ativar esse recurso.

Criar organizações teste Partner Edition
Os parceiros podem criar organizações teste com base nestas edições específicas de parceiro: Partner Developer, Partner Enterprise,
Partner Group e Partner Professional. Esse recurso está disponível desde o lançamento do Salesforce CLI v42 em 10 de fevereiro de
2018.

Salesforce CLI: Novos comandos e instalação mais fácil
Foi adicionada uma nota de versão destacando os recursos novos e alterados do Salesforce CLI. Esses recursos estão disponíveis
desde o lançamento do Salesforce CLI v42 em 10 de fevereiro de 2018.

Transmitir imediatamente o trabalho correto ao agente certo com o roteamento baseado em habilidades (beta)
Foi adicionado um link Ver também à documentação do produto.

Conjuntos de compartilhamento para todas as licenças de parceiro e cliente – piloto
Foi adicionada uma nota de versão sobre a disponibilidade de conjuntos de compartilhamento para todas as licenças de cliente e
parceiro como um recurso piloto.
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Fazer com que os supervisores vejam apenas o que interessa no Supervisor Omni-Channel (beta)
Os administradores agora podem acessar a página Configurações do supervisor (beta) sem contatar o Suporte.

Tratar conexões inválidas na API de streaming
Foram atualizadas as informações sobre o intervalo de validação de autenticação.

Acessar e manipular componentes de IoT com a API REST do Salesforce IoT
Foi adicionado um link Ver também à documentação da API REST do Salesforce IoT.

Objetos alterados
Um novo campo, CampaignImageId, foi adicionado ao objeto Campanha.

Obter uma visão geral das informações de Detalhes do registro
Foi adicionada uma nota de versão destacando as melhorias no componente Detalhes do registro.

Filtrar dados criptografados com criptografia determinística usando correspondência exata com diferenciação de maiúsculas
e minúsculas (beta)

Foram atualizados os índices com suporte no esquema de criptografia determinística.

Painéis: tabelas aprimoradas, assinaturas e novas opções de design
Foram atualizados os GIFs animados para mostrar corretamente os links Exibir relatório em componentes de painel.

Assinar painéis para agendar atualizações e receber atualizações por email
Uma tabela de permissões de usuário foi adicionada à nota de versão e a tabela de impacto do recurso foi atualizada para indicar
que a configuração do administrador é necessária.

API REST de relatórios e painéis
Foi corrigido um erro de digitação na seção Novos recursos e parâmetros.

25 de janeiro de 2018
Utilizar contas pessoais no Financial Services Cloud

Atualizado para refletir as alterações na estratégia de entrega.

API de metadados
Foram adicionadas informações sobre o novo campo redirectionWarning  no tipo SecuritySettings.

24 de janeiro de 2018
Alterações nas notas de versão, Usar hashtags em pesquisas, Adicionar hashtags a pesquisas

Foram removidas declarações sobre a disponibilidade de Thanks no Lightning Experience.

Chamadas novas, alteradas e descontinuadas, API de metadados, Objetos novos e alterados da API do conjunto de ferramentas
As entradas de ActionOverride para as APIs SOAP, de metadados e de conjunto de ferramentas foram atualizadas para informar que
o valor Small  para o campo formFactor  agora também se aplica ao formato de tablet.

Ajuda e treinamento
Novos módulos do Trailhead, vídeos e guias passo a passo, além de documentação de conformidade, foram adicionados à seção
Ajuda e treinamento.

Alterações no Locker Service
Foram adicionadas notas da versão para o Locker Service.

Validação para tipos de atributo de componente
Os tipos de atributo de componente do Lightning são validados durante o salvamento.

Objetos novos e alterados na API do conjunto de ferramentas
O campo Status de PackageUploadRequest tem um novo valor válido: Queued.
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Coletar feedback da comunidade com o componente Pesquisa
Alteramos as datas de disponibilidade do componente Pesquisa aos clientes. O componente Pesquisa está disponível na versão
Spring '18.

Classes do Apex alteradas
O método getTemplateName()  na classe Messaging.SingleEmailMessage  não aceita nenhum argumento.

Aumentar sua produtividade com a navegação personalizada no Lightning Experience
Foram adicionadas informações sobre como evitar a abertura de guias temporárias.

Conceder acesso ao aplicativo Sales Analytics a todos os usuários do Sales Cloud Einstein
Foi esclarecido que o Sales Cloud Einstein agora vem com o aplicativo Sales Analytics, que inclui os painéis do Einstein.

Caixa de entrada: Melhorias de agendamento, rastreamento de email e atualizações de produtividade
Foram adicionadas mais melhorias ao Inbox, como layout de página inteira, recibos de leitura e disponibilidade de inserção.

Connect for Office: Atualização necessária e fim do suporte ao Microsoft® Word 2007
O Connect for Office v1.8.1.7 agora está disponível para download. Além disso, por requisitos de segurança, o complemento para
Microsoft Word não está mais disponível para usuários do Word 2007.

<apex:slds> oferece suporte ao Lightning Experience e a estilos personalizados
O componente <apex:slds>  adota o estilo mais recente do Lightning Experience e oferece suporte a temas personalizados.

Ativar o tema de UI do Lightning Console (atualização crítica)
Uma atualização crítica da versão Spring '18 ativa o Tema de UI do Lightning Console.

Usar filtros para fazer um ajuste fino dos resultados da pesquisa de contas e arquivos
Foi adicionado "número" à lista de tipos de campo que não podem ser filtrados para Contas. Também foi esclarecido que os usuários
devem tão específicos quanto seja possível com o termo de pesquisa inicial.

Salesforce Authenticator: Melhoria de comunicação e rastreamento de atividades
Foram adicionadas informações sobre recursos do Authenticator v.2.11.

17 de janeiro de 2018
Objetos novos e alterados na API do conjunto de ferramentas

Foram adicionados quatro novos objetos: DataIntegrationRecordPurchasePermission, DuplicateJobDefinition,
DuplicateJobMatchingRuleDefinition e MatchingRule.

Agendar uma avaliação de segurança de ambientes do Salesforce antes dos testes
Antes de executar testes de vulnerabilidade e penetração em ambientes do Salesforce, solicite aprovação e agende uma avaliação
de segurança.

Pop-up ajuda você e seus usuários a adotar o Lightning Experience
Foram adicionadas informações sobre um prompt para avaliar o Lightning Experience.

Componentes do Lightning novos e alterados
Foram adicionados novos atributos para lightning:inputRichText, e o atributo name  não é mais exigido para estes
componentes: lightning:combobox, lightning:dualListbox, lightning:fileUpload, lightning:input,
lightning:radioGroup, lightning:select  e lightning:textarea.

Usar credenciais nomeadas com conexões JSON no CMS Connect (beta)
Foi anunciada uma nova funcionalidade do CMS Connect (JSON).

Conectar-se a mais dados com novos conectores e limites revistos
Foi adicionada uma nota informando que novos conectores serão disponibilizados progressivamente com a versão Spring '18.
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Melhorar a segurança com requisitos mais rígidos ao efetuar login como usuário da comunidade ou de portal (atualização
crítica)

Removemos essa entrada das notas da versão. Esse recurso não está mais disponível na versão Spring '18.

10 de janeiro de 2018
Marca <style> não permitida em componentes

Você não pode adicionar uma marca <style>  à marcação de componente ou ao criar dinamicamente um componente em
código JavaScript.

Objetos novos e alterados na API do conjunto de ferramentas
Dois novos campos foram adicionados ao objeto EmbeddedServiceLiveAgent.

Novos objetos padrão
Foi adicionado o novo objeto OrgDeleteRequest.

Remover conteúdo automaticamente após um período definido
Removemos essa entrada das notas da versão. Esse recurso não está mais disponível na versão Spring '18.

Criar ações de envio para processos de aprovação de email no Lightning Experience
Foi alterado o título do tópico e esclarecido o suporte.

Incluir campos criptografados em regras de correspondência usadas no gerenciamento de duplicados (beta)
O título foi alterado para esclarecer que regras de correspondência tanto padrão quanto personalizadas podem referenciar campos
criptografados.

27 de dezembro de 2017
Introdução ao Omni-Channel no Lightning Experience com um novo fluxo de configuração

Foi anunciado o novo fluxo de configuração do Omni-Channel.

Novas organizações obtêm um adaptador OData 2.0 aprimorado para Salesforce Connect
Foram anunciadas melhorias no adaptador de OData 2.0, aplicáveis apenas a organizações criadas na versão Spring '18.

segunda-feira, 18 de dezembro de 2017
Notas da versão do Salesforce Spring '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 da versão Spring '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
Fizemos algumas alterações na documentação sobre navegadores compatíveis para facilitar a localização das informações desejadas.
Os navegadores com suporte no Salesforce variam, dependendo de você estar utilizando o Salesforce Classic ou o Lightning Experience.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

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
Personalize a barra de navegação do seu aplicativo para adequá-la à sua maneira específica de trabalhar. Explore os novos temas, macros
e opções de texto rápido. Crie formulários elegantes e de fácil leitura para coletar feedback e dados de seus usuários ou clientes. Os
aplicativos de console do Lightning oferecem algo de novo a cada administrador, agente e desenvolvedor. Os filtros agora são aplicáveis
a resultados da pesquisa de contas e arquivos. E, independentemente das normas e políticas de proteção de dados e privacidade que
você precise cumprir, nós lhe oferecemos orientação para avaliar a melhor maneira de satisfazer esses requisitos.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Obter orientação sobre normas de
proteção de dados e privacidade

Armazenar certas preferências de
privacidade dos dados

Aumentar sua produtividade com a
navegação personalizada no Lightning
Experience

Usar temas para reforçar a identidade
visual no Lightning Experience
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Coletar feedback com Salesforce
Surveys (disponível ao público em geral)

Ativar o novo formato de URL para o
Lightning Experience e o aplicativo
Salesforce móvel (atualização crítica)

Aumentar a produtividade com texto
rápido e macros

Obter uma visão geral das informações
de Detalhes do registro

Console

Usar guias da Web para exibir conteúdo
de terceiros no console do Lightning

Usar métodos do Kit de ferramentas de
integração do console do Classic no
Lightning Experience

Substituir ações de componente do
Lightning em aplicativos de console do
Lightning

Copiar e compartilhar URLs de subguia
e espaço de trabalho usando atalhos de
teclado

Usar URLs do Visualforce em métodos
openTab e openSubtab do Lightning

Ativar o tema de UI do Lightning
Console (atualização crítica)

Detectar o tema da UI do console do
Lightning em páginas do Visualforce

Adicionar regiões fixadas a páginas do
console e nunca mais alternar entre
guias

Aumentar a produtividade do console
com texto rápido e macros

Reduzir o congestionamento de páginas
de console com seções recolhíveis

Pesquisar
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Usar filtros para fazer um ajuste fino dos
resultados da pesquisa de contas e
arquivos

Ver os objetos mais relevantes em
primeiro lugar em Principais resultados

Obtenha resultados de pesquisa para
mais objetos

Atualizar as informações sobre sua
prontidão para o Lightning Experience

Desativar as organizações que você não
usa

Exibir tópicos de ajuda onde quer que
você esteja no Lightning Experience

Pop-up ajuda você e seus usuários a
adotar o Lightning Experience

Optar por enviar informações de
contato com seu feedback

O menu Ações globais tem um novo
texto de cabeçalho

Vendas
Trabalhe de maneira mais inteligente com o Einstein Forecasting e a Pontuação de oportunidades do Einstein. Use o LinkedIn como
uma origem de geração de leads. Ajude os representantes a se tornarem mais eficientes com o monitoramento de chamadas no Lightning
Dialer, o email de lista aprimorado e outras ferramentas.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Sales Cloud Einstein

Avaliador de prontidão para o Einstein

Pontuação de oportunidades do Einstein

Priorizar oportunidades para fechar mais
negócios (disponível ao público em geral)

14

Como e quando os recursos ficam disponíveis?Notas da versão do Salesforce Spring '18



Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Configurar a Pontuação de oportunidades
do Einstein (disponível ao público em geral)

Pontuação de leads do Einstein

Ver os motivos mais relevantes para cada
pontuação

Obter o nível hierárquico e o departamento
de cada lead

Captura de atividades do Einstein

Enviar emails a partir de endereços de email
de toda a organização

Ver compromissos do Microsoft® Exchange
2016 e 2013 capturados automaticamente
no Calendário do Salesforce

Configuração do Sales Cloud Einstein

Sales Cloud Einstein Analytics

Conceder acesso ao aplicativo Sales
Analytics a todos os usuários do Sales Cloud
Einstein

Atualizar o painel Contatos automatizados
do Einstein

Atualizar o painel Pontuação de lead do
Einstein

Insights do Einstein

Caixa de entrada

Principais recursos de vendas

Leads

Gerar leads a partir do LinkedIn

Simplificar a conversão de leads sem
oportunidades

Campanhas

Adicionar membros da campanha mais
rapidamente
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Usar o caminho para rastrear o progresso
de uma campanha

Gerar relatórios sobre a influência de
campanha personalizável

Conectar campanhas do Pardot a
campanhas do Salesforce (beta)

Ver como os clientes em potencial estão se
engajando em campanhas (beta)

Caminho

Contas

Usar o caminho para desenvolver
relacionamentos com contas

Acessar a hierarquia de uma conta mais
facilmente

Conectar os pontos entre leads e contas

Oportunidades

Compartilhar o crédito por um negócio no
Lightning Experience

Ver o nome completo de um produto

Localizar o catálogo de preços correto na
primeira tentativa

Adicionar membros da equipe de conta a
equipes de oportunidade

Produtos

Incluir mais opções em produtos

Adicionar produtos a catálogos de preços
mais rapidamente

Gerenciamento de território Enterprise

Contatos

Atualizar papéis de contato com a rapidez
de um raio

Localizar rapidamente a hierarquia de um
contato
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Recursos de produtividade

Console de vendas

Caixa de entrada

Usar layouts de página inteira para criar
registros

Agendar reuniões em nome de outros
usuários

Agendar reuniões com mais facilidade
vendo quem está livre

Ver quem está se engajando com email

evitar recibos de leitura para aumentar a
privacidade

Experiência de email

Aumentar sua eficiência gerenciando emails
de lista em um único lugar

Editar assinaturas de email antes de enviar
um email de lista

Revisar quantos emails de lista você pode
enviar

Enviar email mais rapidamente para contas
pessoais

Enviar emails com destinatários predefinidos

Realizar verificação ortográfica de email

Economizar tempo ao criar emails

Rastrear criptografia em logs de email

Linha de tempo de atividade

Ajustar o número de atividades na linha de
tempo de atividades

Mergulhar fundo com a expansão de emails
do Einstein na linha de tempo de atividades

Lembretes de atividades

17

Como e quando os recursos ficam disponíveis?Notas da versão do Salesforce Spring '18



Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Não se esqueça de lembrar com os
lembretes de compromisso

Fazer um ajuste fino dos lembretes de
atividade

Limpar todos os lembretes
simultaneamente

Calendário e compromissos

Relacionar automaticamente reuniões
importantes a contatos e leads

Conceder acesso aos participantes a mais
representantes

Trabalhar com compromissos de colegas
mais facilmente no Lightning Experience

Botão Adicionar ao Outlook agora é Exportar
compromissos

Início

Qualidade de dados

Gerenciar registros duplicados usando
trabalhos de duplicados (Lançamento
atrasado)

Colocar um tesouro inexplorado em seu
funil de vendas com Descobrir empresas
(Lançamento atrasado)

Integração com o Google

Lightning para Gmail

Transformar emails de endereços
desconhecidos em contatos, leads ou contas
pessoais

Obter mais contexto em notificações por
email do Chatter

Focar o trabalho com pontuações de
oportunidade e percepções do Einstein no
Gmail

Deixe o Lightning for Gmail digitar para você
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Lightning Sync para Google

Sincronizar compromissos apenas do
Salesforce para o Google Calendar™

Sincronizar contas pessoais com contatos
do Google

Conceder acesso aos participantes a mais
usuários do Google

Gerenciar facilmente as configurações do
Lightning for Gmail e Lightning Sync

Integração com Microsoft®

Lightning para Outlook

Fixar o Lightning for Outlook aberto ao
compor emails

Transformar emails de endereços
desconhecidos em contatos, leads ou contas
pessoais

Obter mais contexto em notificações do
Chatter

Focar o trabalho com pontuações de
oportunidade e percepções do Einstein no
Microsoft® Outlook®

Deixe o Lightning for Outlook digitar para
você

Lightning Sync para Microsoft® Exchange®

Sincronizar compromissos em ambas as
direções para representantes no Microsoft®

Exchange 2013 e 2016

Sincronizar compromissos apenas do
Salesforce para o Microsoft® Exchange

Sincronizar contas pessoais com contatos
da Microsoft®

Conceder acesso aos participantes a mais
usuários do Microsoft® Exchange
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Gerenciar com facilidade as configurações
do Lightning for Outlook e do Lightning
Sync

Salesforce para Outlook

Connect for Office

Salesforce CPQ and Billing

Salesforce CPQ

Escolher várias linhas em páginas do
Visualforce do Salesforce CPQ

Rastrear o status de trabalhos de
contratação

Outras alterações no Salesforce CPQ

Salesforce Billing

Personalizar o faturamento com planos de
faturamento dinâmicos

Gerenciar os impostos em suas notas de
crédito e notas de débito

Usar ferramentas avançadas de geração de
relatórios

Gerenciar faturas e pagamentos de maneira
transparente na nova Central de
pagamentos

Adicionar flexibilidade com a utilização
pré-precificada de produtos solicitados

Pardot

Pardot disponível em japonês

Proteger domínios de rastreador com
SSL

Outras alterações no Sales Cloud

Larguras de coluna da grade de
previsões são ajustáveis no Lightning
Experience

20

Como e quando os recursos ficam disponíveis?Notas da versão do Salesforce Spring '18



Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Nova permissão necessária para acessar
a página de previsões no Lightning
Experience

Dados de contatos do Reino Unido e
Irlanda removidos do Data.com Connect

Linhas de pedido com quantidade zero
permitidas em produtos de pedido

Contratos de
Melhore o aproveitamento do Knowledge com funções de exportação, compartilhamento de artigos e processos de aprovação de
tradução, e incorpore o componente Knowledge à sua implementação do Live Agent. Rastreie as devoluções e os reparos de produtos
no serviço de campo com a ajuda de pedidos de devolução, comece a trabalhar rapidamente com uma nova configuração guiada e
personalize a experiência do aplicativo móvel Field Service Lightning para cada perfil de usuário. Aproveite as ações rápidas em massa
para casos e leads, o suporte a macro em todos os objetos e um SDK do Snap-Ins mais poderoso. Por fim, aprecie as vantagens de
diversos aprimoramentos no Service Cloud no Lightning Experience, incluindo suporte a texto rápido, uma barra lateral de conversa
redesenhada e uma experiência do Live Agent mais sofisticada.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Knowledge

Inserir o conteúdo de um artigo em
emails de caso

Configurar a aprovação de rascunhos
no Lightning

Reatribuir rascunhos a novos usuários
designados

Conceder acesso ao Knowledge aos
usuários do Live Agent

Importar arquivos de tradução com
facilidade

Serviço de campo

Rastrear devoluções de produtos e itens
de estoque com pedidos de devolução

Filtrar listas relacionadas em relatórios
de serviço (beta)
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Exibir, enviar por email e excluir
relatórios de serviço no Lightning
Experience

Adicionar números de página a
relatórios de serviço

Exibir e gerenciar equipes de serviço no
aplicativo Salesforce

Criar recursos de serviço para agentes
de suporte do Omni-Channel (beta)

Pacote gerenciado do Field Service

Agendar equipes de serviço

Colocar o Field Service na estrada com a
configuração guiada

Obter ganhos de eficiência no serviço de
campo

Selecionar o recurso certo mais rapidamente

Field Service para dispositivo móvel

Acelerar o serviço com fluxos aprimorados
(iOS e Android)

Personalizar configurações de aplicativo
móvel para diferentes usuários (iOS e
Android)

Consumir produtos de vários locais (iOS)
(beta)

Controlar quais usuários podem editar seu
próprio estoque (iOS)

Carregar imagens em fluxos (iOS)

Assumir o controle dos seus relatórios de
serviço com filtros (iOS)

Controlar campos de pesquisa com layouts
de pesquisa (iOS)

Personalizar ausências de recurso (iOS)

Produtividade

Quick Text
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Suporte a macros

Utilitário Macros atualizado

Usar modelos de email e anexos em
macros

Usar texto rápido em macros

Atalho para o utilitário Macros

Melhorias no Macro Builder

Casos

Ações rápidas em massa no Lightning
Experience

A pesquisa de email finalmente chegou

Responder e encaminhar email

O editor padrão de email agora é HTML

Caminho de caso para Lightning
Experience

Criar ações de envio para processos de
aprovação de email no Lightning
Experience

Console

Melhorias no Console de serviço

Introdução ao Omni-Channel no
Lightning Experience com um novo
fluxo de configuração

Fluxo Configuração de serviço para
Knowledge

Live Agent

Bater papo mais rapidamente com o
texto rápido no Lightning Experience

Bate-papos mais inteligentes com o
Lightning Knowledge

Excluir transcrições de chat Em espera

Versões otimizadas para bate-papos
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Omni-Channel

Transmitir imediatamente o trabalho
correto ao agente certo com o
roteamento baseado em habilidades
(beta)

Usar roteamento externo (beta) no
Lightning Experience

Monitorar sua central de suporte com o
Supervisor do Omni-Channel no
Lightning Experience (disponível ao
público em geral)

Fazer com que os supervisores vejam
apenas o que interessa no Supervisor
Omni-Channel (beta)

Usar acionadores e fluxos de trabalho à
vontade com Trabalho do agente e
Presença de serviço do usuário

Usar métodos e compromissos de
console do Omni-Channel no Lightning
Experience (disponível ao público em
geral)

Fazer mais com os limites de
roteamento expandidos

Snap-ins para Web

Personalizar o pré-bate-papo com
componentes do Lightning

Rotear bate-papos para um botão com
base em respostas pré-bate-papo

Ser proativo com convites de bate-papo
automatizados

Preencher campos de pré-bate-papo
para visitantes que efetuaram login

Proteger dados de clientes usando
regras de dados confidenciais

Manter sua página pós-bate-papo no
snap-in
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Atualizações na configuração do
Snap-Ins e na versão 4.0 do snippet de
código

Snap-ins para aplicativos móveis

Gerenciamento de direito

Serviço de atendimento ao cliente social

Acelerar suas publicações sociais com
texto rápido

Adicionar notas a publicações sociais

Subtrair o apelido do Twitter da
contagem de caracteres

Usar atualizações de thread de
Personagem social no Apex

Definir regras de caso e roteamento sem
usar Apex

Usar o Atendimento ao cliente social
com a Professional Edition

CTI

Outras alterações

Dados pessoais removidos de emails de
Web-to-Case e Web-to-Lead

Exibir os ativos de uma conta pessoal
no Lightning Experience

Analítico
Recursos poderosos e familiares estão presentes na segunda versão beta do criador de relatórios do Lightning: colunas de bucket, filtros
cruzados e fórmulas de resumo. Assine os painéis do Lightning Experience e dê a eles um toque de cor. Ajude os usuários que estão
começando a usar o Einstein Analytics com recursos de aprendizagem integrados e divertidos. Consulte e visualize dados rapidamente
por meio de uma conversa em linguagem natural (beta). Salve modos de exibição de painéis que você configurou com suas seleções
e filtros preferidos. Faça o Einstein analisar seus dados de relatório com o Einstein Data Insights (piloto).
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Relatórios e painéis

Criador de relatórios do Lightning Experience

Categorizar dados com colunas de bucket

Filtrar entre objetos com filtros cruzados

Avaliar dados de relatório com fórmulas de
resumo

Editar propriedades de relatório

Filtrar por hierarquia de papéis

Outras melhorias em relatórios no Lightning
Experience

Diferenças e lacunas no recurso Criador de
relatórios do Lightning Experience

Painéis

Adicionar tabelas com até 10 colunas a
painéis (disponível ao público em geral)

Assinar painéis para agendar atualizações e
receber atualizações por email

Colorir os dados do seu painel com temas
e paletas

Experiência aprimorada de
compartilhamento de componentes de
painel no Chatter

Outras melhorias nos painéis do Lightning
Experience

Pastas

Pesquisar pastas com a pesquisa do
Salesforce

Adicionar uma pasta aos favoritos para
localizá-la rapidamente

Aprimoramentos de gráficos para
relatórios e painéis no Lightning
Experience

Einstein Analytics
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Integração

Acessar os recursos de ajuda quando e onde
forem necessários

Fazer um tour antes de começar a explorar

Localizar o recurso de aprendizagem mais
adequado para cada etapa da jornada do
Einstein Analytics

Desenvolver suas habilidades com as
aventuras de aprendizagem do Analytics

Criação de aplicativos

Exploração

Visualização e design de painéis

Desenvolvimento e personalização

Integração de dados

Conectar-se a mais dados com novos
conectores e limites revistos (Lançamento
atrasado)

Fazer mais em menos tempo no editor de
fluxo de dados

Exportar dados para o Einstein Discovery
com a transformação de exportação
(disponível ao público em geral)

Adquirir mais controle da preparação de
dados com aprimoramentos nas receitas

Obter uma melhor visão dos conjuntos de
dados

Aplicativos pré-construídos

Fornecer o serviço correto no momento
adequado com o Field Service Analytics

Turbinar o desempenho da sua equipe de
vendas com o Sales Analytics

Criar exatamente o aplicativo desejado com
o assistente otimizado do Service Analytics

Einstein Discovery
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Einstein Data Insights: o que o Einstein pode
lhe dizer sobre seus dados de relatório?
(piloto)

Criar conjuntos de dados do Einstein
Discovery a partir de fluxos de dados do
Analytics

Usar conjuntos de caracteres UTF-8 com o
Einstein Discovery

Exibir recomendações do Einstein Discovery
em um objeto do Salesforce (piloto)

Comunidades
As comunidades ganham ainda mais flexibilidade com vários recursos interessantes. A integração do Community Cloud ao Marketing
Cloud melhorou com a inclusão de dois recursos novos. As comunidades de parceiros agora podem utilizar marketing distribuído, o
que permite aos parceiros usar campanhas pré-configuradas personalizáveis quando comercializam novos programas. As comunidades
do Lightning podem usar jornadas de email personalizadas para ajudar a integrar novos membros da comunidade e reforçar os
relacionamentos. Outras novidades incríveis incluem as comunidades de clientes, que agora podem usar os componentes Formulário
de contato com suporte e Desvio de caso juntos para ajudar os clientes a encontrarem soluções para seus problemas antes mesmo de
registrarem um caso.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Einstein Answers (piloto)

Journey Builder em comunidades

Comunidades do Lightning

Atualizar sua comunidade do Lightning

Criar e personalizar a identidade visual
da comunidade mais rapidamente

Ver rapidamente em qual layout de
tema uma página é baseada

Criar e gerenciar conteúdo e conexões
de CMS Connect (JSON) mais facilmente

Usar credenciais nomeadas com
conexões JSON no CMS Connect (beta)

28

Como e quando os recursos ficam disponíveis?Notas da versão do Salesforce Spring '18



Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Rastrear compromissos com calendários
da comunidade

Coletar feedback da comunidade com
o componente Pesquisa

Ajudar os clientes a localizar respostas
e desviar casos com dois novos
componentes

Preencher as informações de contato
dos membros da comunidade no
Bate-papo do Snap-Ins

Organizar o conteúdo da sua
comunidade em até oito níveis com
tópicos de navegação

Atribuir públicos a componentes de
página

Usar campos de CRM para direcionar
públicos

Usar mais componentes com mais
modelos

Segurança

Permitir a autodesativação de usuários
da comunidade

Verificar a identidade de usuários
externos da comunidade

Conjuntos de compartilhamento para
todas as licenças de parceiro e cliente –
piloto

Melhorias de usabilidade e desempenho

A seção Espaços de trabalho é o seu
novo lar

Otimizar papéis de conta para melhorar
o desempenho e a escala na
organização

Criar comunidades multilíngues no
Community Builder

29

Como e quando os recursos ficam disponíveis?Notas da versão do Salesforce Spring '18



Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Melhorar a SEO nas páginas da
comunidade

Remover nomes de instância de URLs
para Visualforce, Community Builder,
Site.com Studio e arquivos de conteúdo
(atualização crítica)

Chatter em comunidades do Lightning

Adicionar hashtags a pesquisas

Obter notificações no aplicativo para
menções ao grupo

Compartilhar links em publicações na
comunidade

Curtidas e votos favoráveis são contados
juntos

Acessar sua comunidade a partir de
notificações por email

Fazer mais nos fluxos da comunidade
de sua organização interna do
Salesforce (beta)

Obter atualizações otimizadas em
Última atividade na lista de grupos

Partner Central

Manter conversas privadas em
comunidades de parceiros

Rastrear o desempenho dos parceiros
com o cartão de pontuação de parceiro
(disponível ao público em geral)

Criar e personalizar campanhas de
parceiro com o Distributed Marketing
(piloto)

Aumentar o ROI do marketing de canal
com o Mercado de campanhas

Novas configurações guiadas: programas de canal, mercado de campanhas e Ativação de vendas inteligentes
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Capacitar os profissionais de marketing
de canal compartilhando campanhas
pré-aprovadas com parceiros

Gerenciar a afiliação ao canal e medir o
desempenho dos parceiros

Aumentar a eficiência de suas equipes
de vendas com a ativação de vendas
inteligentes

Community Analytics

Determinar se sua comunidade está
desviando casos eficazmente

Detectar o clima geral da comunidade
com o painel Análise de sentimento
(piloto)

Arquivos em comunidades

Navegar pelas bibliotecas com o
componente Bibliotecas (disponível ao
público em geral)

Permitir que usuários padrão criem
ativos

Usar o Quip para colaborar com
membros da comunidade

Visualizar arquivos em trânsito

Criar arquivos de ativo para usuários
não autenticados

Carregar arquivos com o componente
Upload de arquivo e o Designer de fluxo
de nuvem

Ignorar acionadores e regras de
validação em arquivos de ativo

Excluir credenciais armazenadas de
origens conectadas

Outras alterações em Comunidades

31

Como e quando os recursos ficam disponíveis?Notas da versão do Salesforce Spring '18



Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Automatizar mais tarefas com o Criador
de processos e regras de fluxo de
trabalho

Usar ações em massa personalizadas na
fila de engajamento

Retenção de dados abreviada para
Detecção de spam do Einstein (piloto)

Componente Perfil do membro agora é
chamado Perfil e configurações do
membro

Chatter
O feed O que eu sigo concentra-se no que você realmente segue. Quando alguém menciona um dos seus grupos, você pode receber
uma notificação no aplicativo. Compartilhe facilmente um link em uma publicação.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Feeds

Seguir o que você segue

Obter notificações no aplicativo para
menções ao grupo

Compartilhar links em publicações

Aplicar um filtro e torná-lo persistente

Fazer mais nos fluxos da comunidade
de sua organização interna do
Salesforce (beta)

Trabalhar com uma lista otimizada de
domínios de visualização de links
avançados

Melhoria de desempenho com a
otimização dos resumos por email de
usuário do Chatter

Outras alterações no Chatter
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Obter atualizações otimizadas em
Última atividade na lista de grupos

Automatizar tarefas do Chatter com o
Criador de processos e regras de fluxo
de trabalho

Usar hashtags em pesquisas

Arquivos
Forneça à sua equipe uma maneira de visualizar arquivos em trânsito. Acesse rapidamente seus arquivos de ativo mais recentes, permita
que os usuários padrão criem ativos e forneça aos clientes uma maneira de criar arquivos de ativo que possam ser acessados por usuários
não autenticados. O fluxo é uma nova maneira de usar o componente Upload de arquivo. Adicione membros à biblioteca a partir da
guia Início de Arquivos com o novo recurso Gerenciamento de membros da biblioteca. Use a Configuração guiada do Quip para integrar
o Quip ao Salesforce.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Acessar arquivos com o modo de
exibição de lista de ativos

Permitir que usuários padrão criem
ativos

Criar arquivos de ativo para usuários
não autenticados

Visualizar arquivos em trânsito

Adicionar membros à biblioteca com o
Gerenciamento de membros da
biblioteca (beta)

Configurar o Quip para uma melhor
integração ao Salesforce

Integrar o Quip

Carregar arquivos a partir de um fluxo

Ignorar acionadores e regras de
validação em arquivos de ativo
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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. A Salesforce oferece melhorias
no Chatter e em muitos outros recursos de vendas para que os profissionais de vendas possam gerenciar melhor seus negócios usando
seus celulares.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Aplicativo Salesforce móvel

O que há de novo no Salesforce para
Android e iOS

Tudo o que há de novo no aplicativo Salesforce

Executar o Salesforce no seu iPhone X

Nova experiência de pesquisa no Salesforce
para iOS

Ver percepções do Einstein sobre contas e
oportunidades (piloto)

Ver mais dados em trânsito com o
Gerenciamento de território Enterprise

Acessar e colaborar no aplicativo Quip

Gráficos legados para o Salesforce móvel
serão removidos na versão Spring '18

Adicionar estilo a publicações e comentários
enquanto estiver em trânsito (piloto)

Obter notificações por push de menções ao
grupo

Guia Feeds renomeada em dispositivos
móveis

Compartilhar conteúdo com o novo
compositor de publicação do Chatter

Desfrutar de uma moderna experiência do
Chatter no Salesforce para Android

Visualizar imagens em linha e múltiplos
anexos no feed do Chatter

Acessar seus feeds personalizados com
fluxos do Chatter
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Criar atalhos para suas principais páginas
do Salesforce com favoritos

Carregar arquivos com o componente
Upload de arquivo e o Designer de fluxo de
nuvem

Animar suas mensagens com teclados de
terceiros

Salesforce Authenticator

Financial Services Cloud
Os usuários podem capturar rapidamente os principais interesses de seus clientes, seja uma aposentadoria programada ou uma conta
poupança, e ver tudo isso no perfil do cliente com o componente Interesses manifestados pelo cliente. Carregue lotes volumosos
rapidamente com Carregamentos de dados acelerados, a melhoria que introduzimos nos carregamentos em massa. Além disso, você
pode utilizar contas pessoais no Financial Services Cloud. Continue lendo, ainda há mais!

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Capturar e visualizar as necessidades do
cliente com o componente Interesses
manifestados pelo cliente

Carregar mais dados com
Carregamentos de dados acelerados

Utilizar contas pessoais no Financial
Services Cloud

Usabilidade e outras melhorias no
Financial Services Cloud

Novos campos personalizados para
objetos do Financial Services Cloud

Health Cloud
Com as metas separadas dos problemas, você pode usar o modelo de dados do Health Cloud da forma que lhe for mais conveniente.
O Health Cloud ajuda a identificar lacunas no tratamento de um paciente e permite coletar informações de pesquisa para gerenciar os
pacientes com mais eficiência.
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Personalizar o tratamento com Planos
de tratamento flexíveis

Rastrear lacunas de tratamento para
melhorar a coordenação terapêutica

Usar avaliações para coletar
informações do paciente

Personalização
Enquanto estiver tornando suas páginas iniciais e de aplicativo mais dinâmicas, modifique seus aplicativos Lightning com a mesma
ferramenta: o Criador de aplicativo Lightning. Sofistique seus fluxos integrando componentes personalizados do Lightning às suas telas
e mostrando aos usuários em que estágio do fluxo eles estão. Comece a rastrear dados exclusivamente temporais com o novo tipo de
campo Tempo.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Lightning App Builder

Editar aplicativos Lightning com o
Criador de aplicativo Lightning

Gerenciar páginas do Lightning no
Criador de aplicativo Lightning

Tornar seu aplicativo Lightning e suas
páginas iniciais dinâmicos

Incluir campos relacionados e outros
objetos em regras de visibilidade de
componente

Ver aplicativos atribuídos nas páginas
de detalhes da página do aplicativo

Organizar componentes em seções
recolhíveis

Criar páginas com regiões fixadas para
aplicativos de console

Exibir entrevistas de fluxo pausadas em
páginas iniciais
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Coletar feedback de usuários com o
componente Pesquisas

Usar F6 para alternar o foco entre
painéis do Criador de aplicativo
Lightning

Fluxo

Design de fluxo

Criar telas de fluxo mais sofisticadas com
componentes do Lightning

Substituir o cabeçalho e rodapé padrão em
telas de fluxo

Carregar arquivos diretamente de um fluxo

Alguns tipos de fluxo têm novos rótulos

Distribuição de fluxo

Iniciar um fluxo a partir de uma ação
específica de objeto (disponível ao público
em geral)

Iniciar fluxos dinamicamente no Apex

Verificar quais traduções de fluxo estão
desatualizadas

Executar todas as entrevistas de fluxo
iniciadas automaticamente quando
invocadas em massa (atualização crítica)

Entrevistas de fluxo em pausa

Retomar entrevistas pausadas que
pertencem a outros usuários

Retomar entrevistas de fluxo pausadas a
partir do Lightning Experience

Associar entrevistas de fluxo pausadas a um
registro

Rastrear mais informações sobre entrevistas
de fluxo pausadas

Campos e listas de opções
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Manter as configurações de valor do
tipo de registro ao converter uma lista
de opções personalizada em uma lista
de opções de seleção múltipla
personalizada

Gerenciamento de usuários

Permitir a autodesativação de usuários
externos

Acessar recursos avançados de perfil no
nó Configurações de gerenciamento de
usuários

Salesforce Connect

Solucionar problemas de acesso a
objetos externos com tipos de
compromisso de depuração novos e
atualizados

Recuperar e implantar layouts
compactos para objetos externos

Novas organizações obtêm um
adaptador OData 2.0 aprimorado para
Salesforce Connect

Configuração geral

Controlar a visibilidade de papéis e da
hierarquia de papéis com uma nova
permissão

Atribuir substituições de ação padrão
separadas a diferentes experiências

Acessar configurações de esquema em
Configuração

A permissão do sistema Permitir acesso
WebLink via API do conjunto de
ferramentas tem um novo nome

Formatos de endereço compatíveis com
a localidade

AppExchange
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Segurança e identidade
Agora você pode obter arquivos de log de compromissos por hora ou por dia e excluí-los conforme necessário. Adicione identidade
visual dinâmica ao seu Login integrado e aos seus provedores de autenticação. E atualize suas linhas de base personalizadas de Verificação
de integridade de segurança com novas configurações diretamente na UI.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Autenticação e identidade

Direcionar seus sites por meio da
integração de identidade visual
dinâmica de login

Oferecer suporte a logins integrados em
vários idiomas com o parâmetro de
localidade

Adicionar uma experiência de login
dinâmico a URLs de provedor de
autenticação

Controlar quando os usuários serão
solicitados a realizar reautenticação e
reaprovação usando URLs de provedor
de autenticação

Controlar totalmente o processo de
login com fluxos de login de página do
Visualforce

Verificar a identidade de usuários
externos da comunidade

Exigir autenticação de dois fatores
usando acionadores do Apex

Melhorar o desempenho do login social
com URLs de provedor de autenticação
otimizados

Definir links de conta de terceiro por
meio da API

Aumentar o engajamento dos clientes
estendendo sessões de comunidade de
identidade externa (beta)

Criar usuários de identidade externa
sem contatos (piloto)

Salesforce Shield
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Criptografia de plataforma: cancelamento opcional da derivação de chave, mais campos de PII criptografados, criptografia
determinística (beta), descriptografia automática em massa

Cancelamento opcional de derivação de
chave com BYOK (beta)

Criptografar mais campos de PII em
oportunidades e contratos (disponível ao
público em geral)

Armazenar as preferências de privacidade
dos dados com o nome do indivíduo

Filtrar dados criptografados com criptografia
determinística usando correspondência
exata com diferenciação de maiúsculas e
minúsculas (beta)

Incluir campos criptografados em tabelas
mínimas (disponível ao público em geral)

Incluir campos criptografados em regras de
correspondência usadas no gerenciamento
de duplicados (beta)

Descriptografar dados de campos em massa
e automaticamente

Ativar a criptografia de índices de pesquisa
por autoatendimento em Configuração

Começar a trabalhar imediatamente com
páginas simplificadas de configuração de
criptografia

Verificar a cobertura criptográfica com
estatísticas de criptografia (disponível ao
público em geral)

Monitoramento de eventos

Aumentar a proteção dos dados excluindo
arquivos de log de compromissos

Rastrear ativos externos inseguros com
arquivos de log de compromissos

Rastrear ações de usuário de maneira mais
abrangente em fluxos de trabalho baseados
em tempo
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Campos removidos em tipos de
compromisso de EventLogFile

Verificação de integridade

A Verificação de integridade tem novas
configurações de segurança

Atualizar uma linha de base
personalizada com novas configurações

Outras alterações de segurança

Alertar os usuários antes que eles sejam
redirecionados para fora do Salesforce

Agendar uma avaliação de segurança
de ambientes do Salesforce antes dos
testes

Salesforce IoT
Use o Salesforce IoT Explorer Edition para processar compromissos de dispositivos conectados quase em tempo real e criar interações
significativas com seus clientes. O Explorer oferece integração imediata com os dados do Salesforce, permitindo que você tire o máximo
de proveito dos seus investimentos no Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) no Salesforce. Esta versão inclui uma
nova API REST do IoT para recuperar e manipular orquestrações e seus componentes relacionados, bem como uma nova interface de
usuário para contextos. Estamos introduzindo também uma página de monitoramento de utilização do IoT, emails de alerta e a capacidade
de exportar e excluir dados do IoT para fins de privacidade de dados.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Acessar e manipular componentes de
IoT com a API REST do Salesforce IoT

Ver instantaneamente os eventos
associados e o objeto do Salesforce

Obter acesso imediato aos dados de uso
do IoT

Ser avisado sobre o uso com emails de
alerta

Exportar e excluir dados do IoT para
preservar a privacidade dos dados

41

Como e quando os recursos ficam disponíveis?Notas da versão do Salesforce Spring '18



Desenvolvimento
Mais inteligência, componentes e APIs novos e aprimorados e ferramentas de desenvolvimento eficazes. Quer você esteja usando
componentes do Lightning, Visualforce, Apex ou nossas APIs com sua linguagem de programação favorita, essas melhorias na plataforma
Lightning o ajudarão a desenvolver excelentes aplicativos, integrações e pacotes para revenda a outras organizações.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Serviços da plataforma Einstein

O token JWT agora é mais longo

Alterar o ponto final da API para manter
o acesso aos serviços da plataforma
Einstein

Einstein Vision: detecção de objetos, obter todos os exemplos de imagem para um rótulo

Localizar objetos de imagem com a
detecção de objetos do Einstein

Obter todos os exemplos de imagem para
um rótulo

Einstein Language: métricas de curva de aprendizagem, curva de precisão e revocação, obtenção de todos os exemplos
de texto para um rótulo

Incorporar processamento de linguagem
natural aos seus aplicativos com o Einstein
Language

Entender o seu modelo de linguagem com
métricas de curva de aprendizagem

Entender seu modelo de linguagem usando
a curva de precisão e revocação

Obter todos os exemplos de texto para um
rótulo

Componentes do Lightning

Usar without sharing em controladores
@AuraEnabled do Apex com
compartilhamento implícito
(atualização crítica)

Acesso de aplicativos
<lightning:container> à API é revogado
(atualização crítica)

Biblioteca de componentes (beta): Exibir componentes personalizados e a documentação da interface
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Exibir recursos de componente do Lightning
em pacotes e namespaces personalizados

Exibir mais que atributos e métodos na
documentação da interface

Validação para tipos de atributo de
componente

Localizar componentes criados
dinamicamente

Substituições de ação que usam
componentes do Lightning têm suporte
nos aplicativos de console do Lightning

Marca <style> não permitida em
componentes

Alterações no Locker Service

Componentes do Lightning novos e
alterados

Eventos novos e alterados do Lightning

Interfaces novas e alteradas do
Lightning

Visualforce

Remover nomes de instância de URLs
para Visualforce, Community Builder,
Site.com Studio e arquivos de conteúdo
(atualização crítica)

Ativar o tema de UI do Lightning
Console (atualização crítica)

Simplificar a distribuição de Visualforce
no Lightning Experience

<apex:slds> oferece suporte ao
Lightning Experience e a estilos
personalizados

Detectar o tema da UI do console do
Lightning em páginas do Visualforce

Tipos de metadados personalizados

43

Como e quando os recursos ficam disponíveis?Notas da versão do Salesforce Spring '18



Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Usar fórmulas de regra de validação com
tipos de metadados personalizados
(piloto)

Inserir campos facilmente em tipos de
metadados personalizados (piloto)

Apex

Cache de plataforma: agora disponível
no Lightning

Apex: Classes novas e alteradas

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

Enumerações do Chatter no Apex novas e
alteradas

API

Objetos novos e alterados

Novos objetos

Objetos alterados

SOQL

API REST

Novo recurso: Menos interações com
Coleções de sObjects

API SOAP

Chamadas novas, alteradas e
descontinuadas

API REST do Chatter
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

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:
notifications?source=lightningDashboardSubscribe,
related-objects e text-values

Novos métodos: pastas

Recursos alterados: dashboardMetadata e
reportTypeMetadata

API da interface de usuário

UI de criação de listas de opções
dependentes

UI de criação de modos de exibição de lista

Obter um diretório de objetos compatíveis

Melhorar o desempenho do aplicativo com
cabeçalhos ETag

Obter o tema ativo de uma organização do
Salesforce

API do conjunto de ferramentas

Objetos novos e alterados na API do
conjunto de ferramentas

API de metadados

Serviços de dados: melhorias de conformidade e permissões de exclusão

Permitir que os usuários excluam dados em
objetos grandes personalizados

Excluir dados do histórico de campo e da
trilha de auditoria de campo

APIs do Console do Salesforce

Depurando
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Coletar logs de depuração para Guest
Users sem definir cookies

Evitar logs de depuração enormes para
código de pacote gerenciado

Usar sessões gratuitas do Depurador do
cliente ISV juntamente com sessões do
Depurador do Apex adquiridas

Solucionar problemas de chamadas de
objetos externos com tipos de
compromisso de depuração novos e
atualizados

Hub do desenvolvedor

Empacotamento de segunda geração

Criar e instalar pacotes controlados pelo
desenvolvedor desbloqueados (beta)

Proteger metadados com pacotes controlados pelo desenvolvedor bloqueados (piloto)

Incluir mais componentes em pacotes
controlados pelo desenvolvedor

Instalar pacotes a partir de um URL

Novas opções de empacotamento com
o Salesforce CLI

Controlar o empacotamento de segunda
geração com permissões de usuário

Alterações na API de empacotamento

Extensões do Salesforce para VS Code

Force.com IDE 2 beta descontinuado

Sandbox

Salesforce CLI

ISVforce

Obter o mesmo comportamento para
conjuntos de valores globais e
conjuntos de valores padrão em
atualizações de pacotes gerenciados
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Atualizar a lista de componentes
conforme necessário nos detalhes do
pacote

Alterar o contato principal do pacote

Remover arquivos de pacotes
descontinuados

Criar organizações teste Partner Edition
(Lançamento atrasado)

Status de aprovação do pacote exibido
antes da instalação

Mensagens corporativas

Tratar conexões inválidas na API de
streaming

Navegadores suportados

Fizemos algumas alterações na documentação sobre navegadores compatíveis para facilitar a localização das informações desejadas.
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

Havíamos informado anteriormente que a data de encerramento do suporte ao Internet Explorer versão 11 (IE11) para o Lightning
Experience era 16 de dezembro de 2017. Recebemos o seu feedback e, como resultado, estamos oferecendo o Suporte estendido
para IE11. Esse suporte estendido estará disponível até 31 de dezembro de 2020.

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 11.x no macOS. Ele
também é compatível com as versões estáveis mais recentes do Microsoft Edge, Mozilla® Firefox® e Google Chrome™. Há algumas
limitações.
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Navegadores compatíveis com o Lightning Experience

EDIÇÕES

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

Consulte os navegadores compatíveis e as limitações do Lightning Experience.

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. Alguns exemplos de
abordagens que incorporam esse tipo de controle são o Salesforce Mobile SDK, o
WebBrowser Control da Microsoft, o navegador Chromium integrado da Electron, o
UIWebView e o WKWebView do iOS e o WebView do Android.

• 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 e não requer uma adesão
explícita para usar o IE11 com Comunidades.

Apple® Safari®Mozilla® Firefox®Google Chrome™Microsoft® EdgeMicrosoft®
Internet
Explorer®

11.x+Mais recenteMais recenteMais recenteIE 11 (EOL 31 de
dezembro de 2020)

Lightning Experience

11.x+Mais recenteMais recenteMais recenteIE 11 (EOL 31 de
dezembro de 2020)

Aplicativos de
console do Lightning

11.x+Mais recenteMais recenteMais recenteIE 11 (EOL 31 de
dezembro de 2020)

Comunidades do
Lightning

NãoNãoNãoNãoNãoConsiderações
especiais de
configuração?

SimSimNãoSimSimLimitações?

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

EDIÇÕES

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

Havíamos informado anteriormente que a data de encerramento do suporte ao Internet Explorer
versão 11 (IE11) para o Lightning Experience era 16 de dezembro de 2017. Recebemos o seu
feedback e, como resultado, estamos oferecendo o Suporte estendido para IE11. Esse suporte
estendido estará disponível até 31 de dezembro de 2020.

Acreditamos que 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.

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

Navegadores compatíveis com o Salesforce Classic

EDIÇÕES

Salesforce Classic disponível
em: Todas as edições

O Salesforce Classic é compatível com o Microsoft® Internet Explorer® versão 9, 10 e 11 e o Apple®

Safari® versão 11.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.

Apple® Safari®Mozilla® Firefox®Google Chrome™Microsoft® EdgeMicrosoft®
Internet
Explorer®

11.x+Mais recenteMais recenteMais recenteIE 9+Salesforce Classic

NãoMais recenteMais recenteMais recenteIE 9+Console do
Salesforce

NãoSimNãoNãoSimConsiderações
especiais de
configuração?

SimNãoNãoSimSimLimitações?

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: maior produtividade com a navegação
personalizada do Lightning Experience, temas e pesquisas

Personalize a barra de navegação do seu aplicativo para adequá-la à sua maneira específica de trabalhar. Explore os novos temas, macros
e opções de texto rápido. Crie formulários elegantes e de fácil leitura para coletar feedback e dados de seus usuários ou clientes. Os
aplicativos de console do Lightning oferecem algo de novo a cada administrador, agente e desenvolvedor. Os filtros agora são aplicáveis
a resultados da pesquisa de contas e arquivos. E, independentemente das normas e políticas de proteção de dados e privacidade que
você precise cumprir, nós lhe oferecemos orientação para avaliar a melhor maneira de satisfazer esses requisitos.

NESTA SEÇÃO:

Obter orientação sobre normas de proteção de dados e privacidade

Esforce-se para cumprir as normas de proteção de dados e privacidade. Sejam quais forem as normas e políticas a que você está
sujeito, fornecemos orientação para ajudá-lo a avaliar a melhor maneira de cumprir seus requisitos.

Armazenar certas preferências de privacidade dos dados

Os registros de privacidade dos dados, baseados no objeto Indivíduo, permitem armazenar certas preferências de privacidade dos
dados para seus clientes. Esses registros podem ajudá-lo a honrar e respeitar os desejos dos clientes quando solicitam somente
formas específicas de contato a partir da sua empresa. Algumas leis e normas, como a Norma Geral de Proteção dos Dados (GDPR),
podem exigir que você acate os desejos dos clientes.

Aumentar sua produtividade com a navegação personalizada no Lightning Experience

Personalize a barra de navegação de um aplicativo para adequá-la à sua maneira específica de trabalhar. Você pode reordenar itens
e renomear ou remover os itens adicionados. Também fornecemos mais maneiras de navegar com guias temporárias.Esse é um
novo recurso no Lightning Experience.

Usar temas para reforçar a identidade visual no Lightning Experience

Para motivar sua equipe a apoiar sua marca e suas iniciativas importantes, como o lançamento de um novo produto, use um conjunto
de imagens e cores para personalizar a identidade visual da sua organização. Nós chamamos esses conjuntos de elementos visuais
de temas.Você pode escolher um dos temas integrados do Salesforce ou criar seus próprios temas personalizados com apenas alguns
cliques. Esse é um novo recurso no Lightning Experience.

Coletar feedback com Salesforce Surveys (disponível ao público em geral)

Estamos introduzindo o Salesforce Surveys! Crie formulários elegantes e de fácil leitura para coletar feedback e dados de seus usuários
ou clientes. Adicione diferentes tipos de perguntas para coletar os dados desejados. Todos os seus valiosos dados de pesquisa são
armazenados na sua organização para permitir que você utilize os recursos do Salesforce para exibir dados, criar relatórios e painéis
e compartilhar percepções com sua empresa. Esse recurso está disponível ao público em geral no Classic e no Lightning Experience.

Ativar o novo formato de URL para o Lightning Experience e o aplicativo Salesforce móvel (atualização crítica)

Estamos alterando o formato de URL usado por aplicativos padrão do Lightning Experience e pelo aplicativo Salesforce móvel. O
novo formato de URL é mais legível e resolve o problema do redirecionamento para um local inesperado ao acessar URLs do Lightning
Experience antes da autenticação. Esta atualização não se aplica a comunidades e aplicativos de console do Lightning Experience.

Aumentar a produtividade com texto rápido e macros

As macros estão disponíveis na maioria dos objetos padrão e personalizados em aplicativos Lightning. O texto rápido também foi
incorporado à caixa de ferramentas do Lightning Experience.Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

Obter uma visão geral das informações de Detalhes do registro

Melhoramos o layout do componente Detalhes do registro, aumentando a legibilidade e também a densidade das informações
exibidas. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Aplicativos de console do Lightning: guias da Web, páginas do Lightning de região fixadas e muito mais

Temos novidades para todo mundo nesta versão. Os usuários de console podem economizar tempo e esforço com ferramentas
poderosas, como texto rápido e macros. Como administrador, você tem mais flexibilidade de design usando páginas com regiões
fixadas e o novo componente Acordeão. E não nos esquecemos dos desenvolvedores! Estamos fornecendo ferramentas que permitem
integrações profundas e melhorias na automação. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

Pesquisa: mais maneiras de refinar seus resultados de pesquisa

Os filtros chegaram ao Lightning Experience, começando pelas contas e arquivos. Também melhoramos a página Principais resultados,
que mostra em primeiro lugar os resultados de objetos que são mais relevantes para você. E, como de costume, há mais objetos
pesquisáveis.

Atualizar as informações sobre sua prontidão para o Lightning Experience

Você executou a Verificação de prontidão recentemente? Mesmo que já tenha feito isso antes, execute-a novamente. Estaremos
lançando atualizações durante a versão Spring '18 para lhe fornecer as recomendações mais recentes. Nossas atualizações são
baseadas no que há de novo no Lightning Experience e no feedback que recebemos dos clientes indicando, por exemplo, o que
eles têm mais interesse em saber.Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Desativar as organizações que você não usa

Uma organização que já cumpriu sua finalidade e deixou de ser útil pode ser desativada. Quando desativa uma organização, você
tem 30 dias para mudar de ideia e reativá-la. Depois de 30 dias, a organização é bloqueada e você deve entrar em contato com o
Suporte ao cliente da Salesforce para reativá-la. Após 60 dias, a organização é excluída permanentemente dos servidores da Salesforce.

Exibir tópicos de ajuda onde quer que você esteja no Lightning Experience

Você está procurando por ajuda no Salesforce? Obtenha-a sem sair da página em que está. No menu Ajuda do Lightning Experience,
clique em um tópico de ajuda para visualizá-lo diretamente no menu. Fixe-o para mantê-lo aberto enquanto você trabalha.Essa
alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Pop-up ajuda você e seus usuários a adotar o Lightning Experience

Se você tiver ativado o Lightning Experience, estamos aqui para ajudar você e seus usuários a fazer a transição. A partir de 15 de
janeiro, seus usuários elegíveis que ainda estiverem usando o Salesforce Classic serão solicitados a avaliar o Lightning Experience.

Optar por enviar informações de contato com seu feedback

Quando fornecer feedback à Salesforce por meio do menu Ajuda, você poderá optar por enviar suas informações de contato.Essa
alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

O menu Ações globais tem um novo texto de cabeçalho

O menu Ações globais contém ações globais de todos os tipos, não apenas ações do tipo Criar um registro.Para deixar isso claro,
alteramos o texto do cabeçalho do menu de "Criar" para "Ações globais".Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Force.com agora é Plataforma Lightning

Em 2007, nós lançamos o Force.com, nossa tecnologia de plataforma básica. Estamos mudando o nome para Plataforma Lightning
porque, nos últimos 10 anos, ela se tornou muito mais do que isso. Ainda levará algum tempo para que todas as referências a
Force.com sejam removidas do nosso produto, mas de agora em diante o nome é Plataforma Lightning.

Obter orientação sobre normas de proteção de dados e privacidade

EDIÇÕES

Disponível em: Todas as
edições

Esforce-se para cumprir as normas de proteção de dados e privacidade. Sejam quais forem as normas
e políticas a que você está sujeito, fornecemos orientação para ajudá-lo a avaliar a melhor maneira
de cumprir seus requisitos.

As normas de proteção de dados e privacidade podem exigir que você e sua empresa mantenham
a segurança e a privacidade dos dados pessoais dos indivíduos. Relacionamos a seguir algumas
normas que são importantes para muitas empresas que coletam e processam dados de seus clientes.
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• Regulação geral de proteção de dados (GDPR), União Europeia

• Lei de Proteção de Informações Pessoais (PIPA), Japão

• Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA), Estados Unidos

• Lei da Privacidade, Austrália

• Lei de Proteção de Informações Pessoais e Documentos Eletrônicos (PIPEDA), Canadá

Os princípios incluídos nessas normas tendem a ser semelhantes. Portanto, fornecemos orientação sobre alguns dos princípios comuns
de privacidade em Proteção de dados e privacidade.

Armazenar certas preferências de privacidade dos dados

EDIÇÕES

Disponível em: Todas as
edições

Os registros de privacidade dos dados, baseados no objeto Indivíduo, permitem armazenar certas
preferências de privacidade dos dados para seus clientes. Esses registros podem ajudá-lo a honrar
e respeitar os desejos dos clientes quando solicitam somente formas específicas de contato a partir
da sua empresa. Algumas leis e normas, como a Norma Geral de Proteção dos Dados (GDPR), podem
exigir que você acate os desejos dos clientes.

O objeto padrão Indivíduo inclui campos para armazenar preferências de privacidade dos dados
em registros de privacidade dos dados. Esses registros são associados aos leads e contatos da sua empresa no Salesforce. Embora os
registros de privacidade dos dados permitam rastrear e armazenar certas preferências de privacidade dos dados, cabe a você determinar
como essas preferências serão atendidas. Além disso, se sua empresa tiver políticas especiais a serem cumpridas, você poderá adicionar
campos personalizados ao objeto Indivíduo.

Em registros de privacidade dos dados, rastreie e armazene as preferências dos clientes sobre:

• Coleta, armazenagem e compartilhamento de seus dados pessoais

• Empacotamento de seus dados pessoais para que eles possam assumir o controle deles

• Exclusão de registros e dados pessoais relacionados a eles

• Solicitação de produtos e serviços

• Rastreamento de sua geolocalização e atividade na Web

Veja aqui como permitir que seus usuários rastreiem e armazenem certas preferências de privacidade dos dados.

1. Em Configuração, insira Proteção de dados e privacidade  na caixa Busca rápida  e selecione Proteção de
dados e privacidade.

2. Clique em Editar, selecione Disponibilizar detalhes de proteção de dados em registros e clique em Salvar.

3. Adicione o campo Indivíduo aos layouts de página dos objetos Lead e Contato.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar a proteção e a privacidade dos dados (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Ajuda do Salesforce: Práticas recomendadas para preferências de privacidade dos dados (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Armazenar as preferências de privacidade dos dados com o nome do indivíduo
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Aumentar sua produtividade com a navegação personalizada no Lightning
Experience

EDIÇÕES

Disponível em: Group,
Professional, Enterprise,
Performance e Unlimited
Editions

Personalize a barra de navegação de um aplicativo para adequá-la à sua maneira específica de
trabalhar. Você pode reordenar itens e renomear ou remover os itens adicionados. Também
fornecemos mais maneiras de navegar com guias temporárias.Esse é um novo recurso no Lightning
Experience.

A navegação personalizada no Lightning Experience é semelhante aos conjuntos de guias
personalizados no Salesforce Classic, mas melhor. No Lightning Experience, a barra de navegação
pode conter mais do que apenas itens em nível de objeto, como Contas. Você pode adicionar itens
granulares, como um painel, uma lista ou um registro.

Gerenciar seus modos de exibição com guias temporárias
Use guias temporárias para acessar itens importantes diretamente na barra de navegação. Por exemplo, abra um painel de uso frequente
em uma guia temporária para poder acessá-lo de qualquer lugar.

As guias temporárias também são uma excelente maneira de gerenciar itens que não estão no seu aplicativo atual. Por exemplo, digamos
que você abra um item no Iniciador de aplicativos, na sua lista de favoritos ou em um link. Se já não estiver acessível na barra de navegação,
o item será aberto como uma guia temporária de fácil acesso.

O asterisco ao lado do item (1) indica que é uma guia temporária. As guias temporárias são removidas da barra de navegação quando
você as fecha, efetua logout do Salesforce ou alterna para outro aplicativo. Se não quiser que isso aconteça, você pode adicioná-las
permanentemente à barra de navegação. Veremos a seguir como fazer isso.

Tornar uma guia temporária uma parte permanente da barra de navegação
Você sempre começa o dia com um item específico, como uma lista ou painel? É fácil adicioná-lo à barra de navegação do aplicativo.
Abra o item como uma guia temporária e selecione Adicionar à barra de navegação no menu suspenso.
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Com isso, ela passará a ser um item permanente na barra de navegação do aplicativo.

Gerenciar itens na barra de navegação
Adicione seus próprios itens à barra de navegação e configure-os como for mais adequado para a sua maneira de trabalhar.

• Alterar a ordem dos itens para corresponder ao seu fluxo de trabalho

• Renomear ou remover itens adicionados

Clique no ícone de lápis na barra de navegação para fazer alterações.

Tenha estas considerações em mente ao personalizar sua navegação.

• Você pode reordenar, renomear ou remover itens que tenha adicionado à barra de navegação, mas não pode remover ou renomear
itens padrão definidos pelos administradores.

• Uma barra de navegação pode ter até 50 itens, incluindo os itens padrão. Se uma barra de navegação já tiver 50 itens padrão, você
não poderá adicionar mais itens.

• Se você abrir guias temporárias e depois abrir uma nova guia do navegador da Web, as guias temporárias não estarão disponíveis
na nova guia do navegador.

• Os administradores não podem acessar ou modificar os itens pessoais adicionados pelos usuários a uma barra de navegação.

• As personalizações feitas no Lightning Experience não estão disponíveis no Salesforce Classic.

Ações importantes para administradores
Ajude seus usuários a tirarem o máximo de proveito da navegação personalizada.

Nota: Se não quiser que seus usuários personalizem a barra de navegação de qualquer aplicativo que usem, você pode desativar
a personalização. Em Configuração, insira Interface de usuário  na caixa Busca rápida e selecione Interface de usuário.
Selecione Desativar personalização da barra de navegação no Lightning Experience.E fique ligado.Em uma próxima versão,
você poderá controlar a personalização da barra de navegação para aplicativos específicos.

• Atualize seus aplicativos Classic para aplicativos Lightning. Os usuários não podem personalizar a barra de navegação de aplicativos
Classic no Lightning Experience.

• Verifique o que seus aplicativos contêm. Agora que os usuários podem adicionar seus próprios itens de navegação, é aconselhável
remover os itens desnecessários da barra de navegação. Seus usuários não poderão remover os itens incluídos por você na barra de
navegação, nem personalizá-la se ela contiver mais de 50 itens. Por exemplo, se você incluir 32 itens na barra de navegação de um
aplicativo, os usuários poderão adicionar mais 18 itens pessoais. Depois disso, eles não poderão adicionar mais itens pessoais.
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• Evite a abertura de guias temporárias adicionando os objetos pai adequados à barra de navegação do aplicativo. Por exemplo, para
impedir a abertura de um registro ou uma lista de contratos como uma guia temporária, adicione Contratos à barra de navegação.

CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange: Personalizar minhas guias no Lightning Experience

Usar temas para reforçar a identidade visual no Lightning Experience

EDIÇÕES

Disponível em: Group,
Professional, Enterprise,
Performance e Unlimited
Editions

Para motivar sua equipe a apoiar sua marca e suas iniciativas importantes, como o lançamento de
um novo produto, use um conjunto de imagens e cores para personalizar a identidade visual da
sua organização. Nós chamamos esses conjuntos de elementos visuais de temas.Você pode escolher
um dos temas integrados do Salesforce ou criar seus próprios temas personalizados com apenas
alguns cliques. Esse é um novo recurso no Lightning Experience.

Em Configuração, insira Temas e identidade visual  na caixa Busca rápida e selecione
Temas e identidade visual. Você pode exibir, visualizar e ativar um tema existente ou clicar em
Novo tema para criar seu próprio tema.

Carregue uma imagem da marca e escolha as cores da marca. Opcionalmente, carregue uma imagem de segundo plano para a página,
banners padrão e avatares para perfis de usuário e grupos.
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Somente um tema pode estar ativo por vez, e ele é aplicado a toda a organização. Você também pode optar por usar a imagem da
marca e a cor da barra de navegação de um aplicativo em vez da imagem da marca e cor da barra de navegação do tema quando estiver
usando esse aplicativo. Para ativar essa substituição, navegue até o Gerenciador de aplicativo em Configuração. Clique em  em um
aplicativo Lightning, selecione Editar e clique em Detalhes e identidade visual do aplicativo.
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Tenha estas considerações em mente ao trabalhar com temas.

• Por padrão, as organizações usam o tema integrado Lightning Blue.

• Você pode criar até 300 temas personalizados, mas não pode modificar ou clonar os temas integrados fornecidos pela Salesforce.

• Os usuários externos do Chatter só veem o tema integrado Lightning Blue.

O tema e as cores baseadas na marca aparecem em vários lugares na interface de usuário, incluindo os fundos de página, o cabeçalho
global, a barra de navegação e as guias e botões. Sua opinião é importante para nós, porque queremos oferecer novas maneiras de
incorporar temas e identidade visual à experiência do Salesforce.
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Coletar feedback com Salesforce Surveys (disponível ao público em geral)

EDIÇÕES

Disponível por padrão em:
Developer, Enterprise,
Performance e Unlimited
Editions com Health Cloud

Disponível por uma tarifa
adicional em: Developer,
Enterprise, Performance e
Unlimited Editions sem
Health Cloud

Estamos introduzindo o Salesforce Surveys! Crie formulários elegantes e de fácil leitura para coletar
feedback e dados de seus usuários ou clientes. Adicione diferentes tipos de perguntas para coletar
os dados desejados. Todos os seus valiosos dados de pesquisa são armazenados na sua organização
para permitir que você utilize os recursos do Salesforce para exibir dados, criar relatórios e painéis
e compartilhar percepções com sua empresa. Esse recurso está disponível ao público em geral no
Classic e no Lightning Experience.

Quer atingir um público mais amplo? Você pode integrar pesquisas a páginas do Lightning e comunidades. Qualquer pessoa que tenha
permissão para acessar páginas e comunidades poderá fornecer feedback de onde já estiver trabalhando. Em páginas do Lightning, use
o Criador de aplicativo Lightning para adicionar Pesquisa, um componente padrão do Lightning, às suas páginas. Em comunidades, use
o Community Builder para adicionar o componente Pesquisa.

CONSULTE TAMBÉM:

Coletar feedback da comunidade com o componente Pesquisa

Coletar feedback de usuários com o componente Pesquisas

Fluxo: componentes do Lightning em telas

Ativar o novo formato de URL para o Lightning Experience e o aplicativo
Salesforce móvel (atualização crítica)

EDIÇÕES

Disponível em: Todas as
edições

Estamos alterando o formato de URL usado por aplicativos padrão do Lightning Experience e pelo
aplicativo Salesforce móvel. O novo formato de URL é mais legível e resolve o problema do
redirecionamento para um local inesperado ao acessar URLs do Lightning Experience antes da
autenticação. Esta atualização não se aplica a comunidades e aplicativos de console do Lightning
Experience.

Por exemplo:

• Formato atual: https://<lightning.domain.com>/one/one.app/#/sObject/Account/home

• Novo formato: https://<lightning.domain.com>/lightning/o/Account/home
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Componentes do Lightning instalados ou personalizados que analisam um URL podem se comportar de maneira diferente ou parar de
funcionar após essa alteração, particularmente quando utilizam lógica que depende de window.location  ou do compromisso
aura:locationChange.

Se você tiver parâmetros de string de consulta anexados a /one/one.app, como
/one/one.app?myparam1=xyz&myparam2=abc, eles serão reescritos como
/lightning?0.myparam1=xyz&0.myparam2=abc.

Linha de tempo da atualização crítica
• Esta atualização crítica é desativada por padrão em organizações existentes na versão Spring '18.

• Esta atualização crítica é ativada por padrão em novas organizações criadas após a versão Spring '18, em aplicativos Lightning
Experience padrão e no aplicativo Salesforce móvel. Ela não se aplica a comunidades e aplicativos de console do Lightning Experience.

• Esta atualização crítica será ativada automaticamente para todas as organizações na data de ativação automática, atualmente
programada para a versão Summer '18 de produção. A atualização Summer '18 será aplicada aos aplicativos Lightning Experience
padrão, aos aplicativos de console do Lightning Experience e ao aplicativo Salesforce móvel. As comunidades não serão afetadas.
A data específica para a sua organização está disponível no Console de atualização crítica em Configuração.

Recomendamos testar esta atualização crítica ativando-a primeiramente em um sandbox e fazer os ajustes necessários antes que os
novos URLs passem a vigorar para todos.

Aumentar a produtividade com texto rápido e macros

EDIÇÕES

O texto rápido está
disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

As macros estão disponíveis
em: Essentials,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

As macros estão disponíveis na maioria dos objetos padrão e personalizados em aplicativos Lightning.
O texto rápido também foi incorporado à caixa de ferramentas do Lightning Experience.Essas
alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:

Usar macros para fazer o seu trabalho em qualquer lugar

Aumentar sua eficiência com texto rápido

Obter uma visão geral das informações de Detalhes do registro

EDIÇÕES

Disponível em: Group,
Professional, Enterprise,
Performance e Unlimited
Editions

Melhoramos o layout do componente Detalhes do registro, aumentando a legibilidade e também
a densidade das informações exibidas. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Novo componente Detalhes do registro

Componente Detalhes do registro anterior
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Aplicativos de console do Lightning: guias da Web, páginas do Lightning
de região fixadas e muito mais

EDIÇÕES

Disponível em: Lightning
Experience

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

Os aplicativos de console do
Lightning estão disponíveis
por um custo extra a
usuários com licenças de
usuário Salesforce Platform
para determinados
produtos. Algumas
restrições são aplicáveis.
Para obter informações
detalhadas sobre preços,
entre em contato com seu
executivo de conta na
Salesforce.

Temos novidades para todo mundo nesta versão. Os usuários de console podem economizar tempo
e esforço com ferramentas poderosas, como texto rápido e macros. Como administrador, você tem
mais flexibilidade de design usando páginas com regiões fixadas e o novo componente Acordeão.
E não nos esquecemos dos desenvolvedores! Estamos fornecendo ferramentas que permitem
integrações profundas e melhorias na automação. Essas alterações se aplicam 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.

Não é possível migrar aplicativos de console do Salesforce Classic para o Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Usar guias da Web para exibir conteúdo de terceiros no console do Lightning

Permita que os usuários de console do Lightning acessem aplicativos da Web ou outros sites
a partir do aplicativo. Use os métodos openTab  ou openSubtab  da API JavaScript para
abrir guias da Web dentro de aplicativos de console do Lightning. Domínios de terceiros, como
https://www.yourappdomain.com, devem estar incluídos na lista de aprovados dos
Sites confiáveis da CSP. Esse é um novo recurso no Lightning Experience.

Usar métodos do Kit de ferramentas de integração do console do Classic no Lightning Experience

A partir da versão 42.0 da API do Kit de ferramentas de integração do console do Salesforce, muitos métodos do Salesforce Classic
utilizados em páginas do Visualforce existentes e guias da Web de terceiros funcionam no Lightning Experience. Simplesmente
aponte para a versão mais recente do script do kit de ferramentas em suas páginas do Visualforce ou guias da Web de terceiros. O
conteúdo de terceiros deve estar incluído na lista de aprovados dos Sites confiáveis da CSP. Essa alteração se aplica somente ao
Lightning Experience.

Substituir ações de componente do Lightning em aplicativos de console do Lightning

Prepare-se para ter um controle mais detalhado sobre o que os usuários veem quando estão exibindo ou editando um registro ou
abrindo uma lista. As substituições de ação que usam componentes do Lightning para Exibir, Novo, Editar e Guia agora têm suporte
em aplicativos de console do Lightning. Quando um usuário executa uma ação que foi substituída por um componente do Lightning,
o conteúdo da ação personalizada aparece em uma guia ou subguia. Quando a exibição dividida é aberta, as substituições de ação
de guia carregam o componente do Lightning em um contêiner de exibição dividida com 400 pixels de largura. Esse é um novo
recurso no Lightning Experience.

Copiar e compartilhar URLs de subguia e espaço de trabalho usando atalhos de teclado

Agentes, representantes de vendas e outros usuários do console podem compartilhar links para subguias ativas ou para todo o
espaço de trabalho. Agora a transferência de casos de um agente para outros agentes ficou mais fácil. Os representantes de vendas
podem transferir rapidamente as subguias relacionadas a uma conta copiando e compartilhando o link do espaço de trabalho. Além
disso, adicionamos atalhos de teclado para que os usuários possam copiar links sem usar um mouse. Esse é um novo recurso no
Lightning Experience.
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Usar URLs do Visualforce em métodos openTab e openSubtab do Lightning

Agora você pode abrir uma página do Visualforce em um espaço de trabalho ou subguia de um console do Lightning. Use os
métodos openTab e openSubtab  da API JavaScript do console do Lightning e especifique o URL /apex/myVFPage.

Ativar o tema de UI do Lightning Console (atualização crítica)

Essa atualização crítica ativa o Tema de UI exclusivo do Lightning Console, Theme4u, e será ativada automaticamente em 5 de
outubro de 2018. No momento, $User.UITheme  ou $User.UIThemeDisplayed  retorna Theme4d  para páginas do
Visualforce em aplicativos padrão do Lightning Experience e em aplicativos Lightning Console. Após a ativação da atualização crítica,
os aplicativos Lightning Console retornarão Theme4u, permitindo que as páginas do Visualforce diferenciem entre aplicativos
padrão do Lightning Experience e aplicativos Lightning Console.

Detectar o tema da UI do console do Lightning em páginas do Visualforce

Suas páginas do Visualforce podem detectar se foram carregadas em aplicativos Lightning com navegação de console ou com
navegação padrão. Esse é um novo recurso no Lightning Experience.

Adicionar regiões fixadas a páginas do console e nunca mais alternar entre guias

Uma região fixada permanece visível enquanto você navega entre subguias em um aplicativo de console do Lightning. Personalize
seu aplicativo de console do Lightning usando páginas com regiões fixadas para que os usuários do console possam visualizar e
trabalhar com informações de registro em diferentes subguias. Escolha entre três modelos para fixar o cabeçalho, a barra lateral
esquerda ou ambas as regiões de uma página.Anteriormente, esse recurso só estava disponível nos consoles do Salesforce Classic.Esse
recurso é novo no Lightning Experience.

Aumentar a produtividade do console com texto rápido e macros

Os aplicativos de console já tornam seus usuários mais produtivos, mas adicionamos ferramentas que os transformarão em estrelas
da produtividade. Agora você dispõe de texto rápido e macros mais poderosas.Esses recursos são novos no Lightning Experience.

Reduzir o congestionamento de páginas de console com seções recolhíveis

Para organizar e apresentar informações em seções que podem ser recolhidas ou expandidas, personalize as páginas do seu aplicativo
de console do Lightning com o novo componente Acordeão.Como somente uma seção é expandida por vez, os usuários do console
podem se concentrar nas informações que são mais relevantes para o seu trabalho.Esse recurso é novo no Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:

APIs do Console do Salesforce

Guia do desenvolvedor do Salesforce Console(pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Limitações do console do Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Usar guias da Web para exibir conteúdo de terceiros no console do Lightning
Permita que os usuários de console do Lightning acessem aplicativos da Web ou outros sites a partir do aplicativo. Use os métodos
openTab  ou openSubtab  da API JavaScript para abrir guias da Web dentro de aplicativos de console do Lightning. Domínios de
terceiros, como https://www.yourappdomain.com, devem estar incluídos na lista de aprovados dos Sites confiáveis da CSP.
Esse é um novo recurso no Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar sites confiáveis da CSP para acessar APIs de terceiros

Guia do desenvolvedor do console do Salesforce: openSubtab

Guia do desenvolvedor do console do Salesforce: openTab
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Usar métodos do Kit de ferramentas de integração do console do Classic no Lightning
Experience
A partir da versão 42.0 da API do Kit de ferramentas de integração do console do Salesforce, muitos métodos do Salesforce Classic
utilizados em páginas do Visualforce existentes e guias da Web de terceiros funcionam no Lightning Experience. Simplesmente aponte
para a versão mais recente do script do kit de ferramentas em suas páginas do Visualforce ou guias da Web de terceiros. O conteúdo de
terceiros deve estar incluído na lista de aprovados dos Sites confiáveis da CSP. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar sites confiáveis da CSP para acessar APIs de terceiros

Guia do desenvolvedor do Salesforce Console: Métodos do Kit de ferramentas de integração do console do Salesforce com suporte na
API JavaScript do console do Lightning

Substituir ações de componente do Lightning em aplicativos de console do Lightning
Prepare-se para ter um controle mais detalhado sobre o que os usuários veem quando estão exibindo ou editando um registro ou
abrindo uma lista. As substituições de ação que usam componentes do Lightning para Exibir, Novo, Editar e Guia agora têm suporte em
aplicativos de console do Lightning. Quando um usuário executa uma ação que foi substituída por um componente do Lightning, o
conteúdo da ação personalizada aparece em uma guia ou subguia. Quando a exibição dividida é aberta, as substituições de ação de
guia carregam o componente do Lightning em um contêiner de exibição dividida com 400 pixels de largura. Esse é um novo recurso
no Lightning Experience.

Copiar e compartilhar URLs de subguia e espaço de trabalho usando atalhos de
teclado
Agentes, representantes de vendas e outros usuários do console podem compartilhar links para subguias ativas ou para todo o espaço
de trabalho. Agora a transferência de casos de um agente para outros agentes ficou mais fácil. Os representantes de vendas podem
transferir rapidamente as subguias relacionadas a uma conta copiando e compartilhando o link do espaço de trabalho. Além disso,
adicionamos atalhos de teclado para que os usuários possam copiar links sem usar um mouse. Esse é um novo recurso no Lightning
Experience.

Estes são os novos atalhos de teclado.

• Copiar o URL da guia ativa

Windows: Ctrl+c, depois s

macOS: Cmd+c, depois s

• Copiar o URL da guia e subguias do espaço de trabalho ativo

Windows: Ctrl+c, depois w

macOS: Cmd+c, depois w

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Atalhos de teclado no aplicativo de console do Lightning
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Usar URLs do Visualforce em métodos openTab  e openSubtab  do Lightning
Agora você pode abrir uma página do Visualforce em um espaço de trabalho ou subguia de um console do Lightning. Use os métodos
openTab e openSubtab  da API JavaScript do console do Lightning e especifique o URL /apex/myVFPage.

Ativar o tema de UI do Lightning Console (atualização crítica)
Essa atualização crítica ativa o Tema de UI exclusivo do Lightning Console, Theme4u, e será ativada automaticamente em 5 de outubro
de 2018. No momento, $User.UITheme  ou $User.UIThemeDisplayed  retorna Theme4d  para páginas do Visualforce em
aplicativos padrão do Lightning Experience e em aplicativos Lightning Console. Após a ativação da atualização crítica, os aplicativos
Lightning Console retornarão Theme4u, permitindo que as páginas do Visualforce diferenciem entre aplicativos padrão do Lightning
Experience e aplicativos Lightning Console.

Teste esta atualização crítica
Antes da ativação da atualização crítica, o código usado para determinar se a página do Visualforce é usada no Lightning Experience
precisa de alterações. Por exemplo, o código a seguir deve ser alterado:

function inLightningExperience () {
return 'Theme4d' === '{!$User.UIThemeDisplayed}';

}

Em vez disso, use o seguinte código para determinar se a página está no Lightning Experience:

function inLightningExperience () {
return ['Theme4d', 'Theme4u'].indexOf('{!$User.UIThemeDisplayed}') > -1;

}

CONSULTE TAMBÉM:

Detectar o tema da UI do console do Lightning em páginas do Visualforce

Detectar o tema da UI do console do Lightning em páginas do Visualforce
Suas páginas do Visualforce podem detectar se foram carregadas em aplicativos Lightning com navegação de console ou com navegação
padrão. Esse é um novo recurso no Lightning Experience.

Verifique o valor de Theme4u  na lógica de detecção do contexto de UI do console usando, por exemplo, as variáveis globais
$User.UITheme  e $User.UIThemeDisplayed.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Visualforce: $User.UITheme e $User.UIThemeDisplayed

Ativar o tema de UI do Lightning Console (atualização crítica)

Adicionar regiões fixadas a páginas do console e nunca mais alternar entre guias
Uma região fixada permanece visível enquanto você navega entre subguias em um aplicativo de console do Lightning. Personalize seu
aplicativo de console do Lightning usando páginas com regiões fixadas para que os usuários do console possam visualizar e trabalhar
com informações de registro em diferentes subguias. Escolha entre três modelos para fixar o cabeçalho, a barra lateral esquerda ou
ambas as regiões de uma página.Anteriormente, esse recurso só estava disponível nos consoles do Salesforce Classic.Esse recurso é novo
no Lightning Experience.
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Por exemplo, esta página de registro de caso usa o modelo Console: Cabeçalho e barra lateral esquerda fixados.

O cabeçalho inclui um componente Painel de destaques (1) e a barra lateral esquerda inclui dois componentes Registro relacionado
que exibem informações de caso e conta (2). Essas regiões fixadas permanecem visíveis quando o usuário acessa uma subguia da conta
da Acme.

Para criar uma página de região fixada, procure pelos seguintes modelos no Criador de aplicativo Lightning.

• Console: Cabeçalho fixado

• Console: Cabeçalho e barra lateral esquerda fixados

• Console: Barra lateral esquerda fixada

CONSULTE TAMBÉM:

Criar páginas com regiões fixadas para aplicativos de console

Aumentar a produtividade do console com texto rápido e macros
Os aplicativos de console já tornam seus usuários mais produtivos, mas adicionamos ferramentas que os transformarão em estrelas da
produtividade. Agora você dispõe de texto rápido e macros mais poderosas.Esses recursos são novos no Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:

Usar macros para fazer o seu trabalho em qualquer lugar

Aumentar sua eficiência com texto rápido

65

Aplicativos de console do Lightning: guias da Web, páginas
do Lightning de região fixadas e muito mais

Notas da versão do Salesforce Spring '18



Reduzir o congestionamento de páginas de console com seções recolhíveis
Para organizar e apresentar informações em seções que podem ser recolhidas ou expandidas, personalize as páginas do seu aplicativo
de console do Lightning com o novo componente Acordeão.Como somente uma seção é expandida por vez, os usuários do console
podem se concentrar nas informações que são mais relevantes para o seu trabalho.Esse recurso é novo no Lightning Experience.

Este é um componente Acordeão com cinco seções; a seção Arquivos é expandida por padrão.

CONSULTE TAMBÉM:

Organizar componentes em seções recolhíveis

Pesquisa: mais maneiras de refinar seus resultados de pesquisa

EDIÇÕES

Disponível em: Todas as
edições, exceto
Database.com

Os filtros chegaram ao Lightning Experience, começando pelas contas e arquivos. Também
melhoramos a página Principais resultados, que mostra em primeiro lugar os resultados de objetos
que são mais relevantes para você. E, como de costume, há mais objetos pesquisáveis.

NESTA SEÇÃO:

Usar filtros para fazer um ajuste fino dos resultados da pesquisa de contas e arquivos

Agora você pode filtrar os resultados da pesquisa de contas e arquivos. Faça a pesquisa inicial tão abrangente quanto quiser e depois
aplique filtros para focar os resultados. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Ver os objetos mais relevantes em primeiro lugar em Principais resultados

A seção Principais resultados lista os resultados mais relevantes para os objetos usados mais frequentemente. Essa melhoria no
ordenamento de objetos aumenta a sua produtividade, pois você não precisa mais rolar a tela e clicar para chegar ao objeto desejado.
Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Obtenha resultados de pesquisa para mais objetos

Mensagem de email, Pasta, Pedido de devolução, Item de linha de pedido de devolução e Pesquisa são pesquisáveis.Essa alteração
se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce móvel.

CONSULTE TAMBÉM:

Ativar a criptografia de índices de pesquisa por autoatendimento em Configuração

Usar filtros para fazer um ajuste fino dos resultados da pesquisa de contas e arquivos
Agora você pode filtrar os resultados da pesquisa de contas e arquivos. Faça a pesquisa inicial tão abrangente quanto quiser e depois
aplique filtros para focar os resultados. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Na página de resultados da pesquisa, os filtros aparecem quando você clica em Contas ou Arquivos no cabeçalho Resultados da
pesquisa. Os resultados são atualizados à medida que você aplica cada filtro (1). Você pode ver quais filtros foram aplicados acima dos
resultados da pesquisa (2).

Com arquivos, você pode filtrar os campos Título, Tamanho, Extensão de arquivo, Data da última modificação, Proprietário e Data de
criação. Com contas, você pode filtrar todos os campos, exceto campos de área de texto longo e de texto criptografado. Adicione os
campos que deseja filtrar ao layout Resultados de pesquisa.

Quando você aplica um novo filtro, a ordem de classificação dos resultados de pesquisa anteriores não é salva. Os filtros não são salvos
quando você insere um novo termo de pesquisa na caixa de pesquisa global.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Refinar os resultados de pesquisa no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)
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Ver os objetos mais relevantes em primeiro lugar em Principais resultados
A seção Principais resultados lista os resultados mais relevantes para os objetos usados mais frequentemente. Essa melhoria no
ordenamento de objetos aumenta a sua produtividade, pois você não precisa mais rolar a tela e clicar para chegar ao objeto desejado.
Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Em Principais resultados, os objetos são classificados com base nos fatores a seguir.

• Frequência: prioriza os objetos que você usa mais frequentemente.

• Termo de pesquisa: prioriza os objetos que geralmente estão associados a um termo de pesquisa. Por exemplo, o nome de uma
pessoa tende a ser associado a objetos de contato ou usuário.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Como os resultados de pesquisa são classificados (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Obtenha resultados de pesquisa para mais objetos
Mensagem de email, Pasta, Pedido de devolução, Item de linha de pedido de devolução e Pesquisa são pesquisáveis.Essa alteração se
aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce móvel.

Salesforce para iOS
e Android

Web móvel do
Salesforce

Lightning ExperienceSalesforce ClassicObjeto

Mensagem de email

Pasta

Individual

Pedido de devolução

Item de linha de pedido
de devolução

Pesquisa

No objeto Produto, o campo Unidade de manutenção de estoque agora é pesquisável.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Campos e objetos pesquisáveis (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Atualizar as informações sobre sua prontidão para o Lightning Experience

EDIÇÕES

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

Você executou a Verificação de prontidão recentemente? Mesmo que já tenha feito isso antes,
execute-a novamente. Estaremos lançando atualizações durante a versão Spring '18 para lhe fornecer
as recomendações mais recentes. Nossas atualizações são baseadas no que há de novo no Lightning
Experience e no feedback que recebemos dos clientes indicando, por exemplo, o que eles têm
mais interesse em saber.Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.
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Confira nossas recomendações atualizadas sobre filtros de pesquisa e as melhorias mais recentes nos relatórios do Visualforce.

Também incluímos detalhes sobre como aferimos o impacto dos novos recursos sobre os usuários. Com isso, você dispõe das informações
necessárias para entender seus dados de uso e tomar decisões fundamentadas sobre quem está pronto para a distribuição. Para ver os
detalhes no relatório, clique no ícone de ponto de interrogação ao lado dos dados de impacto sobre os usuários.

Verifique novamente as notas da versão no início de 2018 para saber mais sobre as melhorias no Spring '18.

CONSULTE TAMBÉM:

Simplificar a distribuição de Visualforce no Lightning Experience

Desativar as organizações que você não usa

EDIÇÕES

Disponível em: Developer e
Database.com Editions

PERMISSÕES DO
USUÁRIO

Para exibir informações da
empresa
• Exibir configuração

Para desativar uma
organização
• Modificar todos os

dados

Uma organização que já cumpriu sua finalidade e deixou de ser útil pode ser desativada. Quando
desativa uma organização, você tem 30 dias para mudar de ideia e reativá-la. Depois de 30 dias, a
organização é bloqueada e você deve entrar em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce
para reativá-la. Após 60 dias, a organização é excluída permanentemente dos servidores da Salesforce.

Em Configuração, você pode desativar uma organização na página Informações da empresa.

Se a organização tiver lançado um pacote gerenciado, você não poderá desativá-la. Entre em contato
com o Suporte ao cliente da Salesforce para obter assistência.

Exibir tópicos de ajuda onde quer que você esteja no
Lightning Experience
Você está procurando por ajuda no Salesforce? Obtenha-a sem sair da página em que está. No
menu Ajuda do Lightning Experience, clique em um tópico de ajuda para visualizá-lo diretamente
no menu. Fixe-o para mantê-lo aberto enquanto você trabalha.Essa alteração se aplica somente ao
Lightning Experience.

Quando você clica em um tópico de ajuda ( ) no menu Ajuda, o tópico é aberto no próprio menu. O tema de Trailhead do menu é
útil para colocá-lo em um clima propício ao aprendizado. Para manter o tópico aberto enquanto você trabalha, clique no alfinete.
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O tópico permanece disponível na parte inferior da tela. Você pode minimizá-lo, expandi-lo ou fechá-lo.

70

Exibir tópicos de ajuda onde quer que você esteja no
Lightning Experience

Notas da versão do Salesforce Spring '18



Se preferir visualizar o tópico de Ajuda em nossas páginas de documentação, abra-o em uma nova guia usando o link na parte inferior
do menu Ajuda.

Pop-up ajuda você e seus usuários a adotar o Lightning Experience
Se você tiver ativado o Lightning Experience, estamos aqui para ajudar você e seus usuários a fazer a transição. A partir de 15 de janeiro,
seus usuários elegíveis que ainda estiverem usando o Salesforce Classic serão solicitados a avaliar o Lightning Experience.

É assim que funciona. Usuários com acesso ao Lightning Experience e com o idioma definido como inglês verão uma mensagem pop-up
para avaliá-lo. O usuário poderá clicar no link Avaliar o Lightning Experience agora para alternar para o Lightning Experience.
Alternativamente, o usuário poderá clicar em Não, obrigado e responder a uma breve pesquisa para nos dizer por que não está pronto
para mudar. Se o usuário fechar o pop-up sem clicar em um link, ele aparecerá novamente até três vezes.
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Nota:  Usuários do Internet Explorer 11 sem suporte estendido para IE11 não verão o pop-up.

Optar por enviar informações de contato com seu feedback
Quando fornecer feedback à Salesforce por meio do menu Ajuda, você poderá optar por enviar suas informações de contato.Essa alteração
se aplica somente ao Lightning Experience.

Nós sempre apreciamos seu feedback, e ocasionalmente podemos estar interessados em contatá-lo para discutir seus comentários e
dúvidas. Quando nos enviar suas observações por meio do link de feedback no menu Ajuda, você poderá optar por incluir suas informações
de contato.
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O menu Ações globais tem um novo texto de cabeçalho

EDIÇÕES

As ações rápidas estão
disponíveis nas: Edições
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager e Developer

O menu Ações globais contém ações globais de todos os tipos, não apenas ações do tipo Criar um
registro.Para deixar isso claro, alteramos o texto do cabeçalho do menu de "Criar" para "Ações
globais".Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Force.com agora é Plataforma Lightning
Em 2007, nós lançamos o Force.com, nossa tecnologia de plataforma básica. Estamos mudando o nome para Plataforma Lightning
porque, nos últimos 10 anos, ela se tornou muito mais do que isso. Ainda levará algum tempo para que todas as referências a Force.com
sejam removidas do nosso produto, mas de agora em diante o nome é Plataforma Lightning.

Lightning Experience: Uma experiência de usuário moderna e
inteligente

EDIÇÕES

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

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:

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.

Recursos do Lightning Experience diferentes ou não disponíveis na versão Spring '18

Em relação aos novos recursos e aprimoramentos do Lightning Experience, revise estes tópicos para ver se alguma funcionalidade
essencial para os seus negócios foi limitada ou está indisponível 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
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Salesforce em geral
Obter orientação sobre normas de proteção de dados e privacidade

Armazenar certas preferências de privacidade dos dados

Aumentar sua produtividade com a navegação personalizada no Lightning Experience

Usar temas para reforçar a identidade visual no Lightning Experience

Coletar feedback com Salesforce Surveys (disponível ao público em geral)

Ativar o novo formato de URL para o Lightning Experience e o aplicativo Salesforce móvel (atualização crítica)

Aumentar a produtividade com texto rápido e macros

Obter uma visão geral das informações de Detalhes do registro

Aplicativos de console do Lightning: guias da Web, páginas do Lightning de região fixadas e muito mais

Atualizar as informações sobre sua prontidão para o Lightning Experience

Desativar as organizações que você não usa

Exibir tópicos de ajuda onde quer que você esteja no Lightning Experience

Pop-up ajuda você e seus usuários a adotar o Lightning Experience

Optar por enviar informações de contato com seu feedback

O menu Ações globais tem um novo texto de cabeçalho

Force.com agora é Plataforma Lightning

Pesquisar

Usar filtros para fazer um ajuste fino dos resultados da pesquisa de contas e arquivos

Ver os objetos mais relevantes em primeiro lugar em Principais resultados

Obtenha resultados de pesquisa para mais objetos

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

Salesforce CPQ and Billing: melhorias em cotações e pagamentos

Pardot: alinhamento de campanha (beta), engajamento de campanha (beta), leads correspondentes em contas, suporte ao idioma
japonês

Principais recursos de vendas

Leads: integração ao LinkedIn e configurabilidade de conversão

Campanhas: fluxo mais rápido para adicionar membros, rastrear campanhas com um caminho, relatórios de influência de campanha
personalizável, alinhamento de campanha do Pardot e histórico de engajamento

Caminho: escolher seu próprio caminho

Contas: Caminho, leads correspondentes em contas, suporte de email aprimorado para contas pessoais e muito mais

Oportunidades: Divisões de oportunidade, visibilidade do nome do produto da oportunidade, seleção de catálogo de preços e muito
mais

Produtos: nova opção de personalização e adição mais rápida de produtos a catálogos de preços

Gerenciamento de território Enterprise: ver mais informações de território
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Contatos: papéis de contato e acesso aprimorado à hierarquia de contatos

Recursos de produtividade

Console de vendas: regiões fixadas, texto rápido, macros e muito mais

Caixa de entrada: melhorias de agendamento, rastreamento de email e atualizações de produtividade

Experiência de email: aprimoramentos nos emails de lista, atualizações na criação de emails e outras melhorias

Linha de tempo de atividades: linha de tempo atualizada e emails do Einstein expandidos

Lembretes de atividade: lembretes de compromisso, mais controle sobre os lembretes e uma opção de limpar todos os lembretes

Calendário e compromissos: relacionamento automático de participantes, acesso de mais representantes aos participantes e melhorias
nos compromissos compartilhados

Início: Fazer mais com o componente Negócios

Qualidade de dados

Gerenciar registros duplicados usando trabalhos de duplicados

Colocar um tesouro inexplorado em seu funil de vendas com Descobrir empresas

Integração com o Google

Lightning para Gmail: criação flexível de registros, reconhecimento de emails desconhecidos e inteligência do Einstein

Lightning Sync para Google: mais opções de sincronização, mais disponibilidade de participantes de compromissos e configuração
redesenhada

Integração com Microsoft®

Lightning para Outlook: criação flexível de registros, reconhecimento de emails desconhecidos e inteligência do Einstein

Lightning Sync para Microsoft® Exchange: mais opções de sincronização, mais disponibilidade de participantes de compromissos e
configuração redesenhada

Salesforce para Outlook: Correções de erros disponíveis

Outras alterações no Sales Cloud

Larguras de coluna da grade de previsões são ajustáveis no Lightning Experience

Nova permissão necessária para acessar a página de previsões no Lightning Experience

Dados de contatos do Reino Unido e Irlanda removidos do Data.com Connect

Linhas de pedido com quantidade zero permitidas em produtos de pedido

Contratos de
Console de serviço: páginas com regiões fixadas, texto rápido e ações rápidas em massa

Snap-Ins para aplicativos móveis: melhorias no SDK

Atendimento ao cliente social: conhecer melhor os clientes com o componente Conversas

CTI: o componente do VF support:clickToDial agora funciona no Lightning Experience

Knowledge

Inserir o conteúdo de um artigo em emails de caso

Configurar a aprovação de rascunhos no Lightning

Reatribuir rascunhos a novos usuários designados
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Conceder acesso ao Knowledge aos usuários do Live Agent

Importar arquivos de tradução com facilidade

Serviço de campo

Rastrear devoluções de produtos e itens de estoque com pedidos de devolução

Filtrar listas relacionadas em relatórios de serviço (beta)

Exibir, enviar por email e excluir relatórios de serviço no Lightning Experience

Adicionar números de página a relatórios de serviço

Exibir e gerenciar equipes de serviço no aplicativo Salesforce

Criar recursos de serviço para agentes de suporte do Omni-Channel (beta)

Pacote gerenciado do Field Service: equipes de serviço, agendamento e eficiência

Field Service Mobile: configurações baseadas em perfil, aprimoramentos de fluxo e versão 4.0 do aplicativo para iOS

Produtividade

Aumentar sua eficiência com texto rápido

Usar macros para fazer o seu trabalho em qualquer lugar

Conhecer o utilitário Macros atualizado

Usar modelos de email e anexos em macros

Usar texto rápido em macros

Abrir o utilitário Macros com um atalho de teclado

Criar macros mais rapidamente no Macro Builder e fazer mais

Casos

Ações rápidas em massa no Lightning Experience

A pesquisa de email finalmente chegou

Responder e encaminhar email

O editor padrão de email agora é HTML

Caminho de caso para Lightning Experience

Criar ações de envio para processos de aprovação de email no Lightning Experience

Live Agent

Bater papo mais rapidamente com o texto rápido no Lightning Experience

Bate-papos mais inteligentes com o Lightning Knowledge

Excluir transcrições de chat Em espera

Versões otimizadas para bate-papos

Omni-Channel

Transmitir imediatamente o trabalho correto ao agente certo com o roteamento baseado em habilidades (beta)

Usar roteamento externo (beta) no Lightning Experience

Monitorar sua central de suporte com o Supervisor do Omni-Channel no Lightning Experience (disponível ao público em geral)

Fazer com que os supervisores vejam apenas o que interessa no Supervisor Omni-Channel (beta)

Usar métodos e compromissos de console do Omni-Channel no Lightning Experience (disponível ao público em geral)
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Fazer mais com os limites de roteamento expandidos

Snap-ins para Web

Personalizar o pré-bate-papo com componentes do Lightning

Rotear bate-papos para um botão com base em respostas pré-bate-papo

Ser proativo com convites de bate-papo automatizados

Preencher campos de pré-bate-papo para visitantes que efetuaram login

Proteger dados de clientes usando regras de dados confidenciais

Manter sua página pós-bate-papo no snap-in

Atualizações na configuração do Snap-Ins e na versão 4.0 do snippet de código

Outras alterações

Dados pessoais removidos de emails de Web-to-Case e Web-to-Lead

Exibir os ativos de uma conta pessoal no Lightning Experience

Analítico
Einstein Analytics: aventuras de aprendizagem, exploração conversacional, Einstein Data Insights

Relatórios e painéis

Criador de relatórios do Lightning Experience: buckets, filtros cruzados e fórmulas de resumo (beta)

Painéis: tabelas aprimoradas, assinaturas e novas opções de design

Pastas: localizar e adicionar aos favoritos

Aprimoramentos de gráficos para relatórios e painéis no Lightning Experience

Comunidades
Incorporar o poder da IA à sua comunidade com o Einstein Answers (piloto)

Comercializar para os seus membros com o Journey Builder para Comunidades (disponível ao público em geral)

Comunidades do Lightning

Atualizar sua comunidade do Lightning

Criar e personalizar a identidade visual da comunidade mais rapidamente

Ver rapidamente em qual layout de tema uma página é baseada

Criar e gerenciar conteúdo e conexões de CMS Connect (JSON) mais facilmente

Usar credenciais nomeadas com conexões JSON no CMS Connect (beta)

Rastrear compromissos com calendários da comunidade

Coletar feedback da comunidade com o componente Pesquisa

Ajudar os clientes a localizar respostas e desviar casos com dois novos componentes

Preencher as informações de contato dos membros da comunidade no Bate-papo do Snap-Ins

Organizar o conteúdo da sua comunidade em até oito níveis com tópicos de navegação

Atribuir públicos a componentes de página

Usar campos de CRM para direcionar públicos
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Usar mais componentes com mais modelos

Segurança

Permitir a autodesativação de usuários da comunidade

Verificar a identidade de usuários externos da comunidade

Conjuntos de compartilhamento para todas as licenças de parceiro e cliente – piloto

Melhorias de usabilidade e desempenho

A seção Espaços de trabalho é o seu novo lar

Otimizar papéis de conta para melhorar o desempenho e a escala na organização

Criar comunidades multilíngues no Community Builder

Melhorar a SEO nas páginas da comunidade

Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Community Builder, Site.com Studio e arquivos de conteúdo (atualização crítica)

Chatter em comunidades do Lightning

Adicionar hashtags a pesquisas

Obter notificações no aplicativo para menções ao grupo

Compartilhar links em publicações na comunidade

Curtidas e votos favoráveis são contados juntos

Acessar sua comunidade a partir de notificações por email

Fazer mais nos fluxos da comunidade de sua organização interna do Salesforce (beta)

Obter atualizações otimizadas em Última atividade na lista de grupos

Partner Central

Manter conversas privadas em comunidades de parceiros

Rastrear o desempenho dos parceiros com o cartão de pontuação de parceiro (disponível ao público em geral)

Criar e personalizar campanhas de parceiro com o Distributed Marketing (piloto)

Aumentar o ROI do marketing de canal com o Mercado de campanhas

Novas configurações guiadas: programas de canal, mercado de campanhas e Ativação de vendas inteligentes

Capacitar os profissionais de marketing de canal compartilhando campanhas pré-aprovadas com parceiros

Gerenciar a afiliação ao canal e medir o desempenho dos parceiros

Aumentar a eficiência de suas equipes de vendas com a ativação de vendas inteligentes

Community Analytics

Determinar se sua comunidade está desviando casos eficazmente

Detectar o clima geral da comunidade com o painel Análise de sentimento (piloto)

Arquivos em comunidades

Navegar pelas bibliotecas com o componente Bibliotecas (disponível ao público em geral)

Permitir que usuários padrão criem ativos

Usar o Quip para colaborar com membros da comunidade

Visualizar arquivos em trânsito

Criar arquivos de ativo para usuários não autenticados
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Carregar arquivos com o componente Upload de arquivo e o Designer de fluxo de nuvem

Ignorar acionadores e regras de validação em arquivos de ativo

Excluir credenciais armazenadas de origens conectadas

Outras alterações em Comunidades

Automatizar mais tarefas com o Criador de processos e regras de fluxo de trabalho

Usar ações em massa personalizadas na fila de engajamento

Retenção de dados abreviada para Detecção de spam do Einstein (piloto)

Componente Perfil do membro agora é chamado Perfil e configurações do membro

Chatter
Feeds

Seguir o que você segue

Obter notificações no aplicativo para menções ao grupo

Compartilhar links em publicações

Aplicar um filtro e torná-lo persistente

Fazer mais nos fluxos da comunidade de sua organização interna do Salesforce (beta)

Trabalhar com uma lista otimizada de domínios de visualização de links avançados

Melhoria de desempenho com a otimização dos resumos por email de usuário do Chatter

Outras alterações no Chatter

Obter atualizações otimizadas em Última atividade na lista de grupos

Automatizar tarefas do Chatter com o Criador de processos e regras de fluxo de trabalho

Usar hashtags em pesquisas

Arquivos
Acessar arquivos com o modo de exibição de lista de ativos

Permitir que usuários padrão criem ativos

Criar arquivos de ativo para usuários não autenticados

Visualizar arquivos em trânsito

Adicionar membros à biblioteca com o Gerenciamento de membros da biblioteca (beta)

Configurar o Quip para uma melhor integração ao Salesforce

Integrar o Quip

Carregar arquivos a partir de um fluxo

Ignorar acionadores e regras de validação em arquivos de ativo

Financial Services Cloud
Capturar e visualizar as necessidades do cliente com o componente Interesses manifestados pelo cliente

Carregar mais dados com Carregamentos de dados acelerados
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Utilizar contas pessoais no Financial Services Cloud

Usabilidade e outras melhorias no Financial Services Cloud

Novos campos personalizados para objetos do Financial Services Cloud

Personalização
AppExchange: Consultar o status de aprovação de um pacote

Lightning App Builder

Editar aplicativos Lightning com o Criador de aplicativo Lightning

Gerenciar páginas do Lightning no Criador de aplicativo Lightning

Tornar seu aplicativo Lightning e suas páginas iniciais dinâmicos

Incluir campos relacionados e outros objetos em regras de visibilidade de componente

Ver aplicativos atribuídos nas páginas de detalhes da página do aplicativo

Organizar componentes em seções recolhíveis

Criar páginas com regiões fixadas para aplicativos de console

Exibir entrevistas de fluxo pausadas em páginas iniciais

Coletar feedback de usuários com o componente Pesquisas

Usar F6 para alternar o foco entre painéis do Criador de aplicativo Lightning

Fluxo

Design de fluxo: telas mais informativas com componentes do Lightning

Distribuição de fluxo: ações específicas de objeto e Apex dinâmico

Entrevistas de fluxo pausadas: compartilhamento, associação de registros, retomar a partir do Lightning Experience

Campos e listas de opções

Manter as configurações de valor do tipo de registro ao converter uma lista de opções personalizada em uma lista de opções de seleção
múltipla personalizada

Gerenciamento de usuários

Permitir a autodesativação de usuários externos

Acessar recursos avançados de perfil no nó Configurações de gerenciamento de usuários

Salesforce Connect

Solucionar problemas de acesso a objetos externos com tipos de compromisso de depuração novos e atualizados

Recuperar e implantar layouts compactos para objetos externos

Novas organizações obtêm um adaptador OData 2.0 aprimorado para Salesforce Connect

Configuração geral

Controlar a visibilidade de papéis e da hierarquia de papéis com uma nova permissão

Atribuir substituições de ação padrão separadas a diferentes experiências

Acessar configurações de esquema em Configuração

A permissão do sistema Permitir acesso WebLink via API do conjunto de ferramentas tem um novo nome

Formatos de endereço compatíveis com a localidade
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Segurança e identidade
Autenticação e identidade

Direcionar seus sites por meio da integração de identidade visual dinâmica de login

Oferecer suporte a logins integrados em vários idiomas com o parâmetro de localidade

Adicionar uma experiência de login dinâmico a URLs de provedor de autenticação

Controlar quando os usuários serão solicitados a realizar reautenticação e reaprovação usando URLs de provedor de autenticação

Controlar totalmente o processo de login com fluxos de login de página do Visualforce

Verificar a identidade de usuários externos da comunidade

Exigir autenticação de dois fatores usando acionadores do Apex

Melhorar o desempenho do login social com URLs de provedor de autenticação otimizados

Definir links de conta de terceiro por meio da API

Aumentar o engajamento dos clientes estendendo sessões de comunidade de identidade externa (beta)

Criar usuários de identidade externa sem contatos (piloto)

Salesforce Shield

Criptografia de plataforma: cancelamento opcional da derivação de chave, mais campos de PII criptografados, criptografia determinística
(beta), descriptografia automática em massa

Monitoramento de eventos: exclusão de arquivos de log e dados horários de monitoramento de evento (beta)

Verificação de integridade

A Verificação de integridade tem novas configurações de segurança

Atualizar uma linha de base personalizada com novas configurações

Outras alterações de segurança

Alertar os usuários antes que eles sejam redirecionados para fora do Salesforce

Agendar uma avaliação de segurança de ambientes do Salesforce antes dos testes

Salesforce IoT
Acessar e manipular componentes de IoT com a API REST do Salesforce IoT

Ver instantaneamente os eventos associados e o objeto do Salesforce

Obter acesso imediato aos dados de uso do IoT

Ser avisado sobre o uso com emails de alerta

Exportar e excluir dados do IoT para preservar a privacidade dos dados

Desenvolvimento
Componentes do Lightning: mais e melhores componentes para acelerar seu desenvolvimento

Visualforce: prontidão para o Lightning Experience

Metadados personalizados: Facilidade de referenciamento de registros de tipo de metadados personalizados em regras de validação
(piloto)

Apex: Cache de plataforma no Lightning e novos métodos
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Hub do desenvolvedor: Gerenciar suas organizações teste

Empacotamento: pacotes controlados pelo desenvolvedor (beta) com suporte a mais componentes e outros aprimoramentos

Codificação mais inteligente com Extensões do Salesforce para VS Code

Force.com IDE 2 beta descontinuado

Economizar tempo com clonagem de sandboxes (beta)

Salesforce CLI: Novos comandos e instalação mais fácil

Serviços da plataforma Einstein

O token JWT agora é mais longo

Alterar o ponto final da API para manter o acesso aos serviços da plataforma Einstein

Einstein Vision: detecção de objetos, obter todos os exemplos de imagem para um rótulo

Einstein Language: métricas de curva de aprendizagem, curva de precisão e revocação, obtenção de todos os exemplos de texto para
um rótulo

API

Objetos novos e alterados

SOQL

API REST

API SOAP

API REST do Chatter

API REST de relatórios e painéis

API da interface de usuário

API de metadados

Serviços de dados: melhorias de conformidade e permissões de exclusão

APIs do Console do Salesforce

Depurando

Coletar logs de depuração para Guest Users sem definir cookies

Evitar logs de depuração enormes para código de pacote gerenciado

Usar sessões gratuitas do Depurador do cliente ISV juntamente com sessões do Depurador do Apex adquiridas

Solucionar problemas de chamadas de objetos externos com tipos de compromisso de depuração novos e atualizados

ISVforce

Obter o mesmo comportamento para conjuntos de valores globais e conjuntos de valores padrão em atualizações de pacotes gerenciados

Atualizar a lista de componentes conforme necessário nos detalhes do pacote

Alterar o contato principal do pacote

Remover arquivos de pacotes descontinuados

Criar organizações teste Partner Edition

Status de aprovação do pacote exibido antes da instalação

Mensagens corporativas

Tratar conexões inválidas na API de streaming
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Recursos do Lightning Experience diferentes ou não disponíveis na versão
Spring '18

EDIÇÕES

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

Em relação aos novos recursos e aprimoramentos do Lightning Experience, revise estes tópicos
para ver se alguma funcionalidade essencial para os seus negócios foi limitada ou está indisponível
nesta versão.

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

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.

Somente resultados de pesquisa de conta e arquivo podem ser filtrados
A filtragem não está disponível para outros objetos. A Salesforce recomenda que os usuários insiram termos de pesquisa mais
específicos para obter resultados mais relevantes.

As opções de filtro "frase exata" e "limitar a itens de minha propriedade" não estão disponíveis nas páginas de resultados de pesquisa.

Relatórios e painéis: Considerações sobre o Lightning Experience
Saiba quais problemas podem ser esperados ao usar relatórios e painéis no Lightning Experience.

Diferenças entre os criadores de relatórios do Lightning Experience e do Salesforce Classic

DiferençaRecurso

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.

Formatos de relatório

Relatórios tabulares, de resumo e de matriz estão disponíveis,
mas você não pode selecionar o formato antes de agrupar os
dados.

O criador de relatórios do Lightning Experience oferece os
mesmos gráficos da página de visualização de relatório no
Lightning Experience.

Gráficos

Ao agrupar registros por um campo de data no Lightning
Experience, não é possível personalizar a granularidade da 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.

Personalização da granularidade ao agrupar por campos de data
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Recursos não disponíveis no criador de relatórios do Lightning Experience
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

• Filtros de limite de linha

• Menu Configurações do painel

Salesforce Einstein: pontuação de oportunidades, previsões,
configuração facilitada e outras melhorias

Novos recursos e melhorias expandem a capacidade do Einstein de ajudá-lo a fechar negócios, prever seus resultados financeiros,
fortalecer os relacionamentos com clientes e muito mais.

Aqui está a lista mais recente de melhorias no Einstein que ajudam a tornar o Salesforce o CRM mais inteligente do mundo.

Vendas
Avaliador de prontidão para o Einstein: descubra se você está pronto para o Einstein

Com o Avaliador de prontidão para o Einstein, agora é mais fácil verificar se você está pronto para começar a usar o Sales Cloud Einstein.
Caso não esteja, ele também indica as providências a serem tomadas. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Pontuação de oportunidades do Einstein: inteligência artificial para oportunidades (disponível ao público em geral)

Expandimos o pacote de produtos Sales Cloud Einstein com a Pontuação de oportunidades do Einstein. Agora você pode priorizar
oportunidades para fechar mais negócios.Esse recurso é novo no Lightning Experience e no Salesforce Classic.

Pontuação de leads do Einstein: fatores preditivos mais claros e detecção de nível hierárquico e departamento

Obtenha uma visão mais clara dos motivos de cada pontuação. Veja também pontuações mais precisas com informações de nível
hierárquico e departamento.Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Captura de atividades do Einstein: enviar emails a partir de endereços de email de toda a organização e ver compromissos
da Microsoft no Salesforce

Adicionamos suporte aos emails de toda a organização. Além disso, os representantes podem ver seus compromissos da Microsoft nos
calendários do Salesforce.Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

Configuração do Sales Cloud Einstein: começar a usar o Sales Cloud Einstein mais facilmente

A configuração do Sales Cloud Einstein está mais rápida do que nunca. Movemos alguns elementos de Configuração para torná-los mais
fáceis de localizar. Além disso, criamos um conjunto de permissões padrão para facilitar o acesso dos representantes ao Einstein. Para
quem já usa o Sales Cloud Einstein, atualizamos a licença de conjunto de permissões atual. Essas alterações aplicam-se ao Lightning
Experience e ao Salesforce Classic.

Sales Cloud Einstein Analytics: acesso expandido e dados atualizados

Todos os usuários do Sales Cloud Einstein têm acesso ao aplicativo Sales Analytics, que inclui todos os painéis do Sales Cloud Einstein.
Além disso, atualizamos os painéis Contatos automatizados do Einstein e Pontuação de lead do Einstein, mas você terá que concluir
algumas etapas para ver essas atualizações. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

Insights do Einstein: Acessar Insights de conta e oportunidade em seu dispositivo móvel (piloto)

O Einstein Insights agora está disponível em trânsito! Permaneça informado com percepções sobre suas contas. Veja previsões sobre os
negócios com maior probabilidade de fechamento, lembretes de acompanhamento e notificações sobre os momentos importantes de
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uma negociação. Os representantes podem executar ações diretamente a partir dessas percepções, o que inclui a edição do registro
relacionado ou o envio de emails para os contatos relevantes.Essa alteração aplica ao Salesforce para iOS e ao Salesforce para Android.

Caixa de entrada: obter a produtividade do Inbox com o Sales Cloud Einstein

O Sales Cloud Einstein agora inclui o Inbox, que permite que os representantes de vendas integrem seu email e calendário ao Salesforce
com uma série de recursos de produtividade. Quando os representantes combinam a eficiência do Inbox com a inteligência do Sales
Cloud Einstein, não há nada que possa pará-los.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Analítico
Einstein Data Insights: o que o Einstein pode lhe dizer sobre seus dados de relatório? (piloto)

Os relatórios lhe mostram dados, mas o que os dados significam? Não fique mais se perguntando! Apresentamos o Einstein Data Insights:
um relatório mais inteligente. O Einstein analisa os dados do relatório e resume as principais conclusões, comparações e tendências com
gráficos e métricas altamente informativos. É ciência de dados com apenas um clique!Esse recurso está disponível no Lightning Experience,
no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Criar conjuntos de dados do Einstein Discovery a partir de fluxos de dados do Analytics

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.

Usar conjuntos de caracteres UTF-8 com o Einstein Discovery

O Einstein Discovery agora aceita dados que contenham codificação de caracteres UTF-8. Você pode carregar e analisar dados em
qualquer idioma que use codificação UTF-8, como árabe, russo ou hebraico.

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.

Comunidades
Incorporar o poder da IA à sua comunidade com o Einstein Answers (piloto)

Quando procuram respostas em sua comunidade, seus clientes querem resultados precisos que resolvam seus problemas rapidamente.
O Einstein Answers está aqui para ajudar. Quando um membro da comunidade faz uma pergunta, o Einstein Answers consulta artigos
e discussões anteriores na comunidade. Depois de examinar os dados da comunidade, o Einstein Answers sugere respostas à pergunta
do membro da comunidade. Usuários avançados, conhecidos como Campeões de respostas, revisam e avaliam as respostas sugeridas
e publicam as que consideram satisfatórias na comunidade.

Desenvolvimento
O token JWT agora é mais longo

Os tokens JWT que você usa para chamar a API agora são mais longos. Você verá essa diferença quando usar a página da Web do token
em https://api.einstein.ai/token ou gerá-lo no código chamando o ponto final /oauth2/token.

Alterar o ponto final da API para manter o acesso aos serviços da plataforma Einstein

Todos os serviços e funcionalidades da plataforma Einstein têm um novo endereço. Estamos desativando o ponto final
api.metamind.io. Atualize seu código e suas ferramentas para referenciar https://api.einstein.ai. Você continua
tendo acesso a todos os serviços da plataforma Einstein, somente o ponto final está sendo alterado.

Einstein Vision: detecção de objetos, obter todos os exemplos de imagem para um rótulo

86

Salesforce Einstein: pontuação de oportunidades, previsões,
configuração facilitada e outras melhorias

Notas da versão do Salesforce Spring '18

https://api.einstein.ai/token


O Einstein Vision lhe permite explorar o poder da IA e treinar modelos de aprendizagem profunda para reconhecer e classificar imagens
em escala. Você pode usar classificadores pré-treinados ou treinar seus próprios classificadores personalizados para solucionar casos de
uso específicos.

Einstein Language: métricas de curva de aprendizagem, curva de precisão e revocação, obtenção de todos os exemplos de
texto para um rótulo

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.

Trailhead
Trailhead: Fundamentos de API do Einstein Intent

Desenvolva um modelo personalizado de aprofundamento de aprendizado para categorizar o texto e automatizar os processos
comerciais.

Vendas: recursos do Einstein novos e aprimorados, integração com
LinkedIn para leads e ferramentas de produtividade avançadas

Trabalhe de maneira mais inteligente com o Einstein Forecasting e a Pontuação de oportunidades do Einstein. Use o LinkedIn como
uma origem de geração de leads. Ajude os representantes a se tornarem mais eficientes com o monitoramento de chamadas no Lightning
Dialer, o email de lista aprimorado e outras ferramentas.

NESTA SEÇÃO:

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

Use o Avaliador de prontidão para o Einstein aprimorado para verificar se sua organização está pronta para começar a usar o Sales
Cloud Einstein. Dê as boas-vindas à Pontuação de oportunidades do Einstein e ao Einstein Forecasting. Aproveite as melhorias na
Pontuação de lead do Einstein e na Captura de atividades do Einstein. Aumente a eficiência de suas equipes de vendas com os
recursos e painéis do Sales Cloud Einstein.Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Principais recursos de vendas: Mais recursos, mais vendas

Desbrave o seu caminho para o sucesso ainda mais rapidamente com recursos novos e aprimorados em áreas fundamentais para
as vendas. Obtenha mais leads no LinkedIn. Descubra como os clientes estão se engajando nas suas campanhas. Use o Caminho
para gerenciar o ciclo de vida de suas contas. Compartilhe o crédito por um negócio com sua equipe usando Divisões de oportunidade
no Lightning Experience. E aproveite muitos outros recursos que o ajudam a fechar mais negócios. A maioria das alterações se aplica
somente ao Lightning Experience, mas também incluímos algumas novidades valiosas para o aplicativo Salesforce e o Salesforce
Classic.

Recursos de produtividade: melhorias no Sales Console, monitoramento de chamadas e aprimoramentos nos recursos de email

Ajude a maximizar a produtividade dos seus representantes no Lightning Experience com muitos recursos de console, monitoramento
de chamadas no Lightning Dialer e melhorias no email de lista.

Qualidade dos dados: gerenciamento global de duplicados, pesquisa e importação de empresas

Os trabalhos de duplicados permitem controlar contas, contatos e leads duplicados.E as equipes de vendas que usam Descobrir
empresas podem preencher seu funil com novos clientes em potencial.Esses recursos são novos no Lightning Experience.
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Integração com o Google: criação de registros flexível, mais Insights de oportunidade e mais opções de sincronização

Permita que os representantes trabalhem em seus negócios do Salesforce diretamente a partir do Gmail™ e do Google Calendar™.
O Lightning for Gmail oferece aos representantes flexibilidade para adicionar registros de emails que não correspondam a uma
pessoa no Salesforce. Mais percepções do Einstein e campos de registro preenchidos automaticamente aceleram o trabalho dos
representantes. Além disso, os representantes permanecem produtivos com mais recursos de sincronização, como a sincronização
de contas pessoais, uma nova direção de sincronização e maior disponibilidade de sincronização de participantes de um compromisso.
Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce.

Integração com Microsoft®: criação de registros flexível, mais Insights de oportunidade e mais opções de sincronização

Permita que os representantes trabalhem em seus negócios do Salesforce diretamente a partir do Microsoft Outlook®. O Lightning
for Outlook oferece aos representantes flexibilidade para adicionar registros de emails que não correspondam a uma pessoa no
Salesforce. Mais percepções do Einstein e campos de registro preenchidos automaticamente aceleram o trabalho dos representantes.
Além disso, os representantes permanecem produtivos com mais recursos de sincronização, como a sincronização de contas pessoais,
mais direções de sincronização e maior disponibilidade de sincronização de participantes de um compromisso. Essas alterações se
aplicam ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce.

Salesforce CPQ and Billing: melhorias em cotações e pagamentos

Forneça cotações, propostas e contratos de maneira rápida e precisa. Automatize o seu processo de faturamento e pagamento com
ferramentas e termos flexíveis. O Salesforce CPQ and Billing oferece uma solução completa para a criação de cotações, fechamento
de negócios, quitação de faturas e geração de relatórios sobre receita. Disponível no Lightning Experience e no Salesforce Classic.

Pardot: alinhamento de campanha (beta), engajamento de campanha (beta), leads correspondentes em contas, suporte ao idioma
japonês

Sincronize registros de campanha do Pardot e do Salesforce, veja como os membros da campanha estão se engajando nas campanhas,
localize correspondências entre leads e contas e use o Pardot em japonês. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning
Experience.

Outras alterações no Sales Cloud

Adicionamos larguras de coluna ajustáveis na grade de previsões e uma nova permissão obrigatória para acessar a página de previsões
no Lightning Experience. Removemos os dados de contatos no Reino Unido e na Irlanda do banco de dados do Data.com Connect
e adicionamos linhas de pedido com quantidade zero nos produtos de pedido.

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

EDIÇÕES

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

Use o Avaliador de prontidão para o Einstein aprimorado para verificar se sua organização está
pronta para começar a usar o Sales Cloud Einstein. Dê as boas-vindas à Pontuação de oportunidades
do Einstein e ao Einstein Forecasting. Aproveite as melhorias na Pontuação de lead do Einstein e
na Captura de atividades do Einstein. Aumente a eficiência de suas equipes de vendas com os
recursos e painéis do Sales Cloud Einstein.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.
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NESTA SEÇÃO:

Avaliador de prontidão para o Einstein: descubra se você está pronto para o Einstein

Com o Avaliador de prontidão para o Einstein, agora é mais fácil verificar se você está pronto para começar a usar o Sales Cloud
Einstein. Caso não esteja, ele também indica as providências a serem tomadas. Essa alteração se aplica somente ao Lightning
Experience.

Pontuação de oportunidades do Einstein: inteligência artificial para oportunidades (disponível ao público em geral)

Expandimos o pacote de produtos Sales Cloud Einstein com a Pontuação de oportunidades do Einstein. Agora você pode priorizar
oportunidades para fechar mais negócios.Esse recurso é novo no Lightning Experience e no Salesforce Classic.

Pontuação de leads do Einstein: fatores preditivos mais claros e detecção de nível hierárquico e departamento

Obtenha uma visão mais clara dos motivos de cada pontuação. Veja também pontuações mais precisas com informações de nível
hierárquico e departamento.Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Captura de atividades do Einstein: enviar emails a partir de endereços de email de toda a organização e ver compromissos da Microsoft
no Salesforce

Adicionamos suporte aos emails de toda a organização. Além disso, os representantes podem ver seus compromissos da Microsoft
nos calendários do Salesforce.Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

Configuração do Sales Cloud Einstein: começar a usar o Sales Cloud Einstein mais facilmente

A configuração do Sales Cloud Einstein está mais rápida do que nunca. Movemos alguns elementos de Configuração para torná-los
mais fáceis de localizar. Além disso, criamos um conjunto de permissões padrão para facilitar o acesso dos representantes ao Einstein.
Para quem já usa o Sales Cloud Einstein, atualizamos a licença de conjunto de permissões atual. Essas alterações aplicam-se ao
Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Sales Cloud Einstein Analytics: acesso expandido e dados atualizados

Todos os usuários do Sales Cloud Einstein têm acesso ao aplicativo Sales Analytics, que inclui todos os painéis do Sales Cloud Einstein.
Além disso, atualizamos os painéis Contatos automatizados do Einstein e Pontuação de lead do Einstein, mas você terá que concluir
algumas etapas para ver essas atualizações. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

Insights do Einstein: Acessar Insights de conta e oportunidade em seu dispositivo móvel (piloto)

O Einstein Insights agora está disponível em trânsito! Permaneça informado com percepções sobre suas contas. Veja previsões sobre
os negócios com maior probabilidade de fechamento, lembretes de acompanhamento e notificações sobre os momentos importantes
de uma negociação. Os representantes podem executar ações diretamente a partir dessas percepções, o que inclui a edição do
registro relacionado ou o envio de emails para os contatos relevantes.Essa alteração aplica ao Salesforce para iOS e ao Salesforce
para Android.

Caixa de entrada: obter a produtividade do Inbox com o Sales Cloud Einstein

O Sales Cloud Einstein agora inclui o Inbox, que permite que os representantes de vendas integrem seu email e calendário ao
Salesforce com uma série de recursos de produtividade. Quando os representantes combinam a eficiência do Inbox com a inteligência
do Sales Cloud Einstein, não há nada que possa pará-los.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce
Classic.

Avaliador de prontidão para o Einstein: descubra se você está pronto para o Einstein

PERMISSÕES DO
USUÁRIO

Para executar o Avaliador
de prontidão para o Sales
Cloud Einstein:
• Personalizar aplicativo

Com o Avaliador de prontidão para o Einstein, agora é mais fácil verificar se você está pronto para
começar a usar o Sales Cloud Einstein. Caso não esteja, ele também indica as providências a serem
tomadas. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

1. Em Configuração, insira Avaliador de prontidão  na caixa Busca rápida e selecione
Avaliador de prontidão em Einstein Sales.

2. Clique em Avaliar sua prontidão para o Sales Cloud Einstein.

89

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

Notas da versão do Salesforce Spring '18



3. Siga as instruções para permitir que o Salesforce acesse seus dados.

Quando a avaliação terminar, nós lhe enviaremos por email um relatório personalizado de prontidão para o Sales Cloud Einstein, que
também estará disponível na guia Arquivos do Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: pontuação de oportunidades, previsões, configuração facilitada e outras melhorias

Pontuação de oportunidades do Einstein: inteligência artificial para oportunidades
(disponível ao público em geral)
Expandimos o pacote de produtos Sales Cloud Einstein com a Pontuação de oportunidades do Einstein. Agora você pode priorizar
oportunidades para fechar mais negócios.Esse recurso é novo no Lightning Experience e no Salesforce Classic.

NESTA SEÇÃO:

Priorizar oportunidades para fechar mais negócios (disponível ao público em geral)

Deixe a inteligência artificial ajudar você e sua equipe a priorizar oportunidades para fechar mais negócios.Esse recurso é novo no
Lightning Experience e no Salesforce Classic.

Configurar a Pontuação de oportunidades do Einstein (disponível ao público em geral)

Dê à sua equipe de vendas acesso a pontuações que a ajudarão a priorizar oportunidades e fechar mais negócios. As pontuações
de oportunidade estão disponíveis em registros de oportunidade e modos de exibição de lista. Se você usar Previsões colaborativas,
as pontuações também estarão disponíveis na página de previsões.Esse recurso é novo no Lightning Experience e no Salesforce
Classic.

Priorizar oportunidades para fechar mais negócios (disponível ao público em geral)
Deixe a inteligência artificial ajudar você e sua equipe a priorizar oportunidades para fechar mais negócios.Esse recurso é novo no
Lightning Experience e no Salesforce Classic.

As pontuações de oportunidade são baseadas nos detalhes do registro, no histórico e nas atividades relacionadas da oportunidade e
da conta relacionada. Informações sobre o proprietário da oportunidade, como as taxas anuais de fechamento de negócios, também
são usadas para calcular a pontuação.

No Lightning Experience, a pontuação é mostrada no layout compacto de registros de oportunidade (1). Passe o mouse sobre a pontuação
para ver uma lista de fatores que contribuíram para esse resultado.
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No Salesforce Classic, a pontuação e os fatores relevantes são mostrados nos detalhes de registros de oportunidade.

Você pode adicionar o campo Pontuação de oportunidade a modos de exibição de lista de oportunidades (2). No Lightning Experience,
passe o mouse sobre a pontuação no modo de exibição de lista para ver os fatores que contribuíram para o resultado. No Salesforce
Classic, os fatores relevantes não estão disponíveis nos modos de exibição de lista. Para vê-los, navegue até a página de detalhes de
registro de oportunidade.

Se você usar Previsões colaborativas, poderá adicionar pontuações de oportunidade à lista de oportunidades na página de previsões.

CONSULTE TAMBÉM:

Configurar a Pontuação de oportunidades do Einstein (disponível ao público em geral)

Salesforce Einstein: pontuação de oportunidades, previsões, configuração facilitada e outras melhorias

Configurar a Pontuação de oportunidades do Einstein (disponível ao público em geral)

PERMISSÕES DO
USUÁRIO

Para configurar a Pontuação
de oportunidades do
Einstein:
• Personalizar aplicativo E

Modificar todos os
dados

Dê à sua equipe de vendas acesso a pontuações que a ajudarão a priorizar oportunidades e fechar
mais negócios. As pontuações de oportunidade estão disponíveis em registros de oportunidade e
modos de exibição de lista. Se você usar Previsões colaborativas, as pontuações também estarão
disponíveis na página de previsões.Esse recurso é novo no Lightning Experience e no Salesforce
Classic.

1. Se já estiver usando o Sales Cloud Einstein, adicione a permissão de aplicativo Pontuação de
oportunidades do Einstein, disponível no final de fevereiro de 2018, ao conjunto de permissões
do Sales Cloud Einstein.

2. Em Configuração, insira Pontuação de oportunidades do Einstein  na caixa
Busca rápida e selecione Pontuação de oportunidades do Einstein.

3. Clique em Ativar.

4. No Lightning Experience, adicione o campo Pontuação ao seu layout compacto personalizado para oportunidades. O Salesforce
adiciona esse campo automaticamente aos layouts compactos padrão. No Salesforce Classic, adicione o campo de pontuação ao
seu layout de página personalizado para oportunidades. O Salesforce adiciona esse campo automaticamente aos layouts de página
padrão.

5. Adicione o campo Pontuação de oportunidade aos modos de exibição de lista de oportunidades públicos. Para tirar o máximo de
proveito da Pontuação de oportunidades do Einstein, peça às suas equipes de vendas para adicionar esse campo a seus próprios
modos de exibição de lista de oportunidades.
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6. Se estiver usando Previsões colaborativas, adicione o campo Pontuação de oportunidade à lista de oportunidades na página de
previsões.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar o Sales Cloud Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Priorizar oportunidades para fechar mais negócios (disponível ao público em geral)

Salesforce Einstein: pontuação de oportunidades, previsões, configuração facilitada e outras melhorias

Pontuação de leads do Einstein: fatores preditivos mais claros e detecção de nível
hierárquico e departamento

EDIÇÕES

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

Obtenha uma visão mais clara dos motivos de cada pontuação. Veja também pontuações mais
precisas com informações de nível hierárquico e departamento.Essas alterações aplicam-se ao
Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

NESTA SEÇÃO:

Ver os motivos mais relevantes para cada pontuação

Cada pontuação de lead agora mostra claramente quais campos de lead aumentam a pontuação
e quais a diminuem. Somente campos que têm um efeito significativo sobre a pontuação são mostrados.Essa alteração se aplica
tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Obter o nível hierárquico e o departamento de cada lead

Com base no campo Cargo, o Einstein infere o nível hierárquico e o departamento de cada lead. O Salesforce adiciona essas
informações ao modelo de pontuação de lead para que o Einstein possa usá-las ao calcular pontuações.Essa alteração se aplica tanto
ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Ver os motivos mais relevantes para cada pontuação
Cada pontuação de lead agora mostra claramente quais campos de lead aumentam a pontuação e quais a diminuem. Somente campos
que têm um efeito significativo sobre a pontuação são mostrados.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao
Salesforce Classic.
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Obter o nível hierárquico e o departamento de cada lead
Com base no campo Cargo, o Einstein infere o nível hierárquico e o departamento de cada lead. O Salesforce adiciona essas informações
ao modelo de pontuação de lead para que o Einstein possa usá-las ao calcular pontuações.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning
Experience quanto ao Salesforce Classic.

Por exemplo, um lead cujo cargo é VP de Finanças recebe o nível hierárquico C e o departamento de Finanças e Administração.

Captura de atividades do Einstein: enviar emails a partir de endereços de email de
toda a organização e ver compromissos da Microsoft no Salesforce
Adicionamos suporte aos emails de toda a organização. Além disso, os representantes podem ver seus compromissos da Microsoft nos
calendários do Salesforce.Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Enviar emails a partir de endereços de email de toda a organização

Quando os usuários da Captura de atividades do Einstein enviam emails usando um endereço de email de toda a organização, como
sales@company.com, os emails são registrados automaticamente em registros relacionados do Salesforce.Essa alteração se aplica
somente ao Lightning Experience.

Ver compromissos do Microsoft® Exchange 2016 e 2013 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 compromissos são adicionados a um calendário chamado Microsoft® Exchange para que os representantes possam
manter os compromissos adicionados automaticamente separados de seus compromissos do Salesforce. Essa alteração se aplica
somente ao Lightning Experience.

Enviar emails a partir de endereços de email de toda a organização
Quando os usuários da Captura de atividades do Einstein enviam emails usando um endereço de email de toda a organização, como
sales@company.com, os emails são registrados automaticamente em registros relacionados do Salesforce.Essa alteração se aplica somente
ao Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: pontuação de oportunidades, previsões, configuração facilitada e outras melhorias
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Ver compromissos do Microsoft® Exchange 2016 e 2013 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 compromissos são adicionados a um calendário chamado Microsoft® Exchange para que os representantes possam
manter os compromissos adicionados automaticamente separados de seus compromissos do Salesforce. Essa alteração se aplica somente
ao Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: pontuação de oportunidades, previsões, configuração facilitada e outras melhorias

Configuração do Sales Cloud Einstein: começar a usar o Sales Cloud Einstein mais
facilmente
A configuração do Sales Cloud Einstein está mais rápida do que nunca. Movemos alguns elementos de Configuração para torná-los mais
fáceis de localizar. Além disso, criamos um conjunto de permissões padrão para facilitar o acesso dos representantes ao Einstein. Para
quem já usa o Sales Cloud Einstein, atualizamos a licença de conjunto de permissões atual. Essas alterações aplicam-se ao Lightning
Experience e ao Salesforce Classic.

No Lightning Experience, a página Assistente de configuração foi renomeada para Configuração assistida (1) para facilitar sua localização.
Mas é o mesmo ponto de parada único para configurar o Sales Cloud Einstein.

No Lightning Experience (2) e no Salesforce Classic (3), os recursos do Sales Cloud Einstein estão disponíveis em Configuração na seção
Einstein Sales.
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Economize tempo com o novo conjunto de permissões padrão do Sales Cloud Einstein. Você não precisa mais criá-lo por conta própria.
Permissões para todos os recursos e painéis do Sales Cloud Einstein são incluídas. Atribua o conjunto de permissões aos usuários e, em
seguida, ative os recursos do Sales Cloud Einstein que eles deverão usar.

Importante:  Caso já esteja usando o Sales Cloud Einstein, você provavelmente criou um conjunto de permissões do Sales Cloud
Einstein com a licença de conjunto de permissões do Sales Cloud Einstein. Atualizamos a licença de conjunto de permissões do
Sales Cloud Einstein para incluir permissões de aplicativo para os novos recursos do Sales Cloud Einstein, além de todas as permissões
para os painéis do Einstein. Tudo o que você precisa fazer é ativar as novas permissões adicionadas e configurar os novos recursos.
Os usuários que já têm o conjunto de permissões do Sales Cloud Einstein Analytics não perdem o acesso aos painéis do Einstein.
Entretanto, outros usuários do Einstein obtêm acesso aos painéis com a licença de conjunto de permissões do Sales Cloud Einstein.
O conjunto de permissões atualizado do Sales Cloud Einstein estará disponível no final de fevereiro de 2018.

CONSULTE TAMBÉM:

Avaliador de prontidão para o Einstein: descubra se você está pronto para o Einstein

Ajuda do Salesforce: Configurar o Sales Cloud Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Salesforce Einstein: pontuação de oportunidades, previsões, configuração facilitada e outras melhorias

Sales Cloud Einstein Analytics: acesso expandido e dados atualizados
Todos os usuários do Sales Cloud Einstein têm acesso ao aplicativo Sales Analytics, que inclui todos os painéis do Sales Cloud Einstein.
Além disso, atualizamos os painéis Contatos automatizados do Einstein e Pontuação de lead do Einstein, mas você terá que concluir
algumas etapas para ver essas atualizações. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Conceder acesso ao aplicativo Sales Analytics a todos os usuários do Sales Cloud Einstein

Todos os usuários do Sales Cloud Einstein têm acesso ao aplicativo Sales Analytics, que inclui os painéis do Sales Cloud Einstein.
Portanto, você não precisa mais escolher seus cinco colegas preferidos. Criamos um conjunto de permissões padrão para o Sales
Cloud Einstein que inclui as permissões para o aplicativo Sales Analytics. Quando você atribui o Sales Cloud Einstein aos usuários,
também concede a eles acesso ao aplicativo Sales Analytics com todos os ótimos painéis do Sales Cloud Einstein.Essa alteração se
aplica somente ao Lightning Experience.

Atualizar o painel Contatos automatizados do Einstein

Melhoramos o painel Contatos automatizados do Einstein. Para ter certeza de que seu painel contém os dados mais precisos, exclua
e recrie o aplicativo. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Atualizar o painel Pontuação de lead do Einstein

Aprimoramos o painel Pontuação de lead do Einstein. Atualize-o para obter os dados mais precisos.Essa alteração se aplica somente
ao Lightning Experience.

Conceder acesso ao aplicativo Sales Analytics a todos os usuários do Sales Cloud Einstein
Todos os usuários do Sales Cloud Einstein têm acesso ao aplicativo Sales Analytics, que inclui os painéis do Sales Cloud Einstein. Portanto,
você não precisa mais escolher seus cinco colegas preferidos. Criamos um conjunto de permissões padrão para o Sales Cloud Einstein
que inclui as permissões para o aplicativo Sales Analytics. Quando você atribui o Sales Cloud Einstein aos usuários, também concede a
eles acesso ao aplicativo Sales Analytics com todos os ótimos painéis do Sales Cloud Einstein.Essa alteração se aplica somente ao Lightning
Experience.

Nota:  Fornecemos painéis para Pontuação de lead do Einstein, Captura de atividades do Einstein, e Contatos automatizados do
Einstein.
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Caso já use o Sales Cloud Einstein, você tem cinco licenças do Sales Cloud Einstein Analytics para atribuir aos usuários do Einstein. Esses
usuários não perdem o acesso aos painéis do Einstein, mas outros usuários do Einstein obtêm acesso aos painéis com a licença de
conjunto de permissões atualizada do Sales Cloud Einstein.

Também removemos a guia Sales Cloud Einstein. Os usuários Einstein ainda podem acessar os painéis do Einstein a partir da guia Análises
ou do Analytics Studio.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: pontuação de oportunidades, previsões, configuração facilitada e outras melhorias

Atualizar o painel Contatos automatizados do Einstein

PERMISSÕES DO
USUÁRIO

Para excluir um aplicativo:
• Usar o Analytics e

acesso de Gerente ao
aplicativo

Para ativar Contatos
automatizados do Einstein:
• Personalizar aplicativo E

Modificar todos os
dados

Melhoramos o painel Contatos automatizados do Einstein. Para ter certeza de que seu painel contém
os dados mais precisos, exclua e recrie o aplicativo. Essa alteração se aplica somente ao Lightning
Experience.

1. Abra o aplicativo Contatos automatizados do Einstein e clique em Excluir no menu suspenso.

2. Clique em Excluir ativo(s).

3. Em Configuração, insira Contatos automatizados do Einstein  na caixa Busca
rápida e selecione Contatos automatizados do Einstein.

4. Em Contatos, selecione Adicionar quando um usuário aceitar a sugestão. Em seguida,
selecione Adicionar automaticamente.

Quando o processo de recriação for concluído, o painel conterá as atualizações mais recentes e os
dados mais precisos.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Excluir um aplicativo (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Salesforce Einstein: pontuação de oportunidades, previsões, configuração facilitada e outras melhorias

Atualizar o painel Pontuação de lead do Einstein

PERMISSÕES DO
USUÁRIO

Para excluir um aplicativo:
• Usar o Analytics e

acesso de Gerente ao
aplicativo

Para ativar a Pontuação de
leads do Einstein:
• “Personalizar aplicativo”

E “Modificar todos os
dados”

Aprimoramos o painel Pontuação de lead do Einstein. Atualize-o para obter os dados mais
precisos.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

1. Abra o aplicativo Análise de pontuação de lead do Einstein. Uma notificação aparecerá se o
aplicativo estiver desatualizado.

2. Na notificação, clique em O que há de novo. Alternativamente, na página inicial do aplicativo,
clique em Nova versão disponível na coluna da esquerda.

3. Na parte inferior da página, execute uma destas ações.

• Para sobregravar o aplicativo atual e todos os seus ativos, clique em Atualizar aplicativo
atual. A atualização do aplicativo também exclui as personalizações, inclusive novos campos
ou objetos que tenham sido adicionados ao fluxo de dados ou alterações nas configurações
de segurança e nos rótulos e cores do painel.

• Para copiar o aplicativo atual, clique em Criar novo aplicativo. A cópia usa a nova versão.
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Cuidado: Se você tiver personalizado o aplicativo, recomendamos usar Criar novo aplicativo para preservar suas personalizações.
Você poderá então copiar manualmente suas personalizações para a nova versão do aplicativo.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Atualizar o aplicativo Sales Analytics

Insights do Einstein: Acessar Insights de conta e oportunidade em seu dispositivo
móvel (piloto)
O Einstein Insights agora está disponível em trânsito! Permaneça informado com percepções sobre suas contas. Veja previsões sobre os
negócios com maior probabilidade de fechamento, lembretes de acompanhamento e notificações sobre os momentos importantes de
uma negociação. Os representantes podem executar ações diretamente a partir dessas percepções, o que inclui a edição do registro
relacionado ou o envio de emails para os contatos relevantes.Essa alteração aplica ao Salesforce para iOS e ao Salesforce para Android.

Para acessar as percepções, toque em  na navegação esquerda.

Você precisará de licenças do Sales Cloud Einstein para ver percepções no aplicativo móvel. Compartilhamento de ações, detalhes da
linha de tempo de atividade e percepções de contato sugeridas estão disponíveis somente no Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: pontuação de oportunidades, previsões, configuração facilitada e outras melhorias
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Caixa de entrada: obter a produtividade do Inbox com o Sales Cloud Einstein
O Sales Cloud Einstein agora inclui o Inbox, que permite que os representantes de vendas integrem seu email e calendário ao Salesforce
com uma série de recursos de produtividade. Quando os representantes combinam a eficiência do Inbox com a inteligência do Sales
Cloud Einstein, não há nada que possa pará-los.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Use o Assistente de configuração para implantar e ativar rapidamente o Inbox. Em Configuração, insira Inbox  na caixa Busca rápida
e selecione Assistente de configuração em Inbox.

Se já estiver usando o Sales Cloud Einstein, adicione a permissão de aplicativo Einstein Inbox, disponível no final de fevereiro de 2018,
ao conjunto de permissões do Sales Cloud Einstein.

CONSULTE TAMBÉM:

evitar recibos de leitura para aumentar a privacidade

Ajuda do Salesforce: Inbox (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Salesforce Einstein: pontuação de oportunidades, previsões, configuração facilitada e outras melhorias

Principais recursos de vendas: Mais recursos, mais vendas
Desbrave o seu caminho para o sucesso ainda mais rapidamente com recursos novos e aprimorados em áreas fundamentais para as
vendas. Obtenha mais leads no LinkedIn. Descubra como os clientes estão se engajando nas suas campanhas. Use o Caminho para
gerenciar o ciclo de vida de suas contas. Compartilhe o crédito por um negócio com sua equipe usando Divisões de oportunidade no
Lightning Experience. E aproveite muitos outros recursos que o ajudam a fechar mais negócios. A maioria das alterações se aplica somente
ao Lightning Experience, mas também incluímos algumas novidades valiosas para o aplicativo Salesforce e o Salesforce Classic.

NESTA SEÇÃO:

Leads: integração ao LinkedIn e configurabilidade de conversão

Integre-se ao LinkedIn e personalize a janela de conversão de leads.

Campanhas: fluxo mais rápido para adicionar membros, rastrear campanhas com um caminho, relatórios de influência de campanha
personalizável, alinhamento de campanha do Pardot e histórico de engajamento

Adicione membros sem sair da campanha, rastreie os estágios da campanha com o Caminho, gere relatórios sobre oportunidades
influenciadas por suas campanhas, conecte suas campanhas do Pardot e do Salesforce e veja o grau de engajamento dos clientes
potenciais.
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Caminho: escolher seu próprio caminho

A vida não é só Estágio e Status. Baseie um Caminho em qualquer campo de lista de opções em objetos padrão para que seu caminho
acompanhe a maneira de trabalhar dos seus representantes.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Contas: Caminho, leads correspondentes em contas, suporte de email aprimorado para contas pessoais e muito mais

Gerencie o ciclo de vida de suas contas com o Caminho. Reforce suas iniciativas de marketing baseado em conta com o componente
Leads correspondentes. Envie emails a contas pessoais facilmente e sincronize contas pessoais e contatos da Microsoft.Essas alterações
aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Oportunidades: Divisões de oportunidade, visibilidade do nome do produto da oportunidade, seleção de catálogo de preços e muito
mais

Se você estava adiando a migração para o Lightning Experience porque seus representantes de vendas dependem de Divisões de
oportunidade, agora chegou o momento! As Divisões de oportunidade e outras três melhorias tornam as oportunidades mais úteis
para os seus negócios.

Produtos: nova opção de personalização e adição mais rápida de produtos a catálogos de preços

Crie ações personalizadas em produtos e adicione-os mais rapidamente a catálogos de preços.Essas alterações se aplicam somente
ao Lightning Experience.

Gerenciamento de território Enterprise: ver mais informações de território

Agora você e seus representantes podem filtrar informações por território em relatórios de oportunidade. Esse recurso é novo tanto
no Lightning Experience como no Salesforce Classic.Outra novidade no Lightning Experience e em todas as versões do aplicativo
Salesforce é a visualização pelos representantes dos usuários atribuídos aos territórios de uma conta, exatamente como no Salesforce
Classic.

Contatos: papéis de contato e acesso aprimorado à hierarquia de contatos

Os representantes podem trabalhar mais rapidamente com a interface de papéis de contato aprimorada e o acesso facilitado à
hierarquia de contatos. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

Leads: integração ao LinkedIn e configurabilidade de conversão

EDIÇÕES

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

Integre-se ao LinkedIn e personalize a janela de conversão de leads.

NESTA SEÇÃO:

Gerar leads a partir do LinkedIn

Adicione leads ao Salesforce automaticamente a partir de anúncios do LinkedIn Lead Gen.
Quando os clientes em potencial preenchem um formulário no seu anúncio do LinkedIn, nós
convertemos os dados diretamente em novos leads do Salesforce.Esse recurso é novo tanto
no Lightning Experience como no Salesforce Classic.

Simplificar a conversão de leads sem oportunidades

Acelere o processo de conversão para equipes de vendas que não criam oportunidades quando convertem leads. Escolha novas
configurações padrão de conversão de lead para oportunidades ou oculte totalmente a seção de oportunidades da janela de
conversão.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Gerar leads a partir do LinkedIn
Adicione leads ao Salesforce automaticamente a partir de anúncios do LinkedIn Lead Gen. Quando os clientes em potencial preenchem
um formulário no seu anúncio do LinkedIn, nós convertemos os dados diretamente em novos leads do Salesforce.Esse recurso é novo
tanto no Lightning Experience como no Salesforce Classic.
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Atribua os novos leads ao usuário ou fila de sua escolha. Você pode adicionar até 500 leads do LinkedIn por dia. Se o número de leads
recebidos em um dia exceder o limite, enviaremos os leads adicionais por email para o criador de lead padrão designado por você em
Configuração.

A configuração da conexão é simples.

1. Conecte uma conta do LinkedIn (1) à sua organização do Salesforce. Em Configuração, insira LinkedIn Lead Gen  na caixa
Busca rápida. Em seguida, clique em Contas do LinkedIn. Faça login no LinkedIn com a conta de membro que pretende usar para
gerenciar a geração de leads. A conta de membro pode ser a de um Gerente de campanha ou Gerente de conta com a permissão
Gerente de formulário do Lead Gen ou Administrador de página da empresa.

O Salesforce conectará as contas de anúncio associadas a essa conta de membro à sua organização (2). Todos os formulários associados
a essas contas de anúncio gerarão leads no Salesforce. Se um representante adicionar uma conta de anúncio, garanta que você seja
informado. Para conectar a nova conta de anúncio ao Salesforce, clique em Atualizar contas.

Dica:  Recomendamos usar uma conta do LinkedIn associada à sua empresa que possa ser acessada e gerenciada por vários
funcionários. Lembre-se de associar essa conta de membro a todas as suas contas de anúncio do LinkedIn.

2. Configure valores padrão para leads do LinkedIn. Em Configuração, insira LinkedIn Lead Gen  na caixa Busca rápida. Em
seguida, clique em Campos do Lead Gen.
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3. Mapeie campos de metadados de formulário do LinkedIn a campos de lead. Esses metadados fornecem informações sobre o
formulário que gerou o lead. Geralmente, campos de lead personalizados são usados para esses dados. Considere a possibilidade
de usar um valor de Origem do lead específico para leads do LinkedIn. Sua equipe de marketing poderá usar os metadados do
formulário ao analisar a eficácia da campanha.
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4. Mapeie campos de lead do LinkedIn a campos de lead do Salesforce. Os campos mapeados devem compartilhar o mesmo tipo de
dados.

5. Configure mais campos de lead do Salesforce para capturar dados a partir de suas perguntas personalizadas em formulários do
LinkedIn. Use um campo de lead para cada pergunta e outro para a resposta fornecida pelo lead. Isso lhe permitirá filtrar os leads
por perguntas feitas para gerar relatórios de perguntas e respostas.
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6. Para confirmar suas escolhas e começar a receber leads, clique em Salvar.

Nenhum lead será recebido pelo Salesforce até você salvar seus mapeamentos de campos.

Simplificar a conversão de leads sem oportunidades
Acelere o processo de conversão para equipes de vendas que não criam oportunidades quando convertem leads. Escolha novas
configurações padrão de conversão de lead para oportunidades ou oculte totalmente a seção de oportunidades da janela de conversão.Essa
alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Em Configuração, insira Configurações de lead  na caixa Busca rápida e selecione Configurações de lead.

Você dispõe de duas novas opções de personalização da janela Converter lead para sua empresa.

• Decida se deseja ocultar a seção Oportunidade da janela Converter lead (1).

• Decida se a opção Não criar oportunidade estará selecionada por padrão (2).

Campanhas: fluxo mais rápido para adicionar membros, rastrear campanhas com
um caminho, relatórios de influência de campanha personalizável, alinhamento de
campanha do Pardot e histórico de engajamento

EDIÇÕES

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

Adicione membros sem sair da campanha, rastreie os estágios da campanha com o Caminho, gere
relatórios sobre oportunidades influenciadas por suas campanhas, conecte suas campanhas do
Pardot e do Salesforce e veja o grau de engajamento dos clientes potenciais.

NESTA SEÇÃO:

Adicionar membros da campanha mais rapidamente

Agora sua equipe de marketing pode selecionar, pesquisar e adicionar rapidamente leads,
contatos e contas pessoais a campanhas sem sair da página de detalhes de campanha.
Anteriormente, quando adicionavam leads, contatos ou contas pessoais, os usuários saíam dos detalhes da campanha e eram
enviados para as páginas iniciais de Leads ou Contatos.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Usar o caminho para rastrear o progresso de uma campanha

As campanhas têm um ciclo de vida. Seja durante o envio do primeiro email ou a prospecção dos últimos leads restantes, o Caminho
ajuda sua equipe de marketing a gerenciar os estágios de suas campanhas. Use um caminho para orientar seus profissionais de
marketing sobre como avançar para o próximo estágio de uma campanha. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Gerar relatórios sobre a influência de campanha personalizável

Com o novo tipo de relatório padrão Campanhas com oportunidades influenciadas (Influência de campanha personalizável), sua
equipe de marketing pode ver rapidamente o número de oportunidades e o valor da receita que cada campanha influenciou. Os
profissionais de marketing podem ficar a par de quais campanhas estão apresentando um bom desempenho e fazer os ajustes
necessários.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Conectar campanhas do Pardot a campanhas do Salesforce (beta)

Permita que seu departamento de marketing use os recursos do Pardot e do Salesforce com um único conjunto de registros de
campanha. Quando as campanhas são conectadas, os profissionais de marketing podem rastrear a influência da campanha e visualizar
o histórico de engajamento no mesmo registro no Salesforce.Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic
e a todas as versões do aplicativo Salesforce móvel.

Ver como os clientes em potencial estão se engajando em campanhas (beta)

Quando as campanhas do Pardot e do Salesforce são conectadas, o departamento de marketing pode ver, sem sair do Salesforce,
exatamente como os leads e os contatos estão se engajando em campanhas. Adicione o componente Métricas de engajamento,
os campos de histórico de engajamento e relatórios aos layouts de página de campanha para mostrar aos profissionais de marketing
quantos membros da campanha estão visualizando e clicando em emails e formulários. Adicione a lista relacionada Histórico de
engajamento a leads e contatos para ver como eles se engajaram.Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce
Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce móvel.

Adicionar membros da campanha mais rapidamente
Agora sua equipe de marketing pode selecionar, pesquisar e adicionar rapidamente leads, contatos e contas pessoais a campanhas sem
sair da página de detalhes de campanha. Anteriormente, quando adicionavam leads, contatos ou contas pessoais, os usuários saíam
dos detalhes da campanha e eram enviados para as páginas iniciais de Leads ou Contatos.Essa alteração se aplica somente ao Lightning
Experience.

Na lista relacionada Membros da campanha, clique em Adicionar leads ou Adicionar contatos. O modo de exibição de lista Usados
recentemente será mostrado em uma janela. Clique em Adicionar contatos para adicionar contas pessoais.

Usar o caminho para rastrear o progresso de uma campanha
As campanhas têm um ciclo de vida. Seja durante o envio do primeiro email ou a prospecção dos últimos leads restantes, o Caminho
ajuda sua equipe de marketing a gerenciar os estágios de suas campanhas. Use um caminho para orientar seus profissionais de marketing
sobre como avançar para o próximo estágio de uma campanha. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Por exemplo, talvez sua equipe de marketing use campanhas de longo prazo cujo desenvolvimento leve algum tempo. Ou talvez você
tenha um ciclo de marketing com muitas campanhas. O caminho pode ajudar os profissionais de marketing a ver e atualizar rapidamente
o status de cada campanha diretamente no registro.

Em todos os caminhos, as etapas são baseadas nos valores do campo de lista de opções que você seleciona ao configurar o caminho.
Com campanhas, escolha o campo Status ou outro campo para ser usado no rastreamento do progresso da campanha. Se você usar
tipos de registro separados para campanhas, poderá criar um caminho diferente para cada um.

Como há muitos processos comerciais aplicáveis a campanhas, não fornecemos um caminho padrão. Em vez disso, use quaisquer
campos de lista de opções de campanha disponíveis para criar um caminho que faça sentido para a sua equipe de vendas. Crie um
caminho para campanhas usando as mesmas etapas aplicáveis a outros objetos. Em Configuração, insira Caminho  na caixa Busca
rápida e selecione Configurações de caminho. Use o Criador de aplicativo Lightning para adicionar o componente Caminho a seus
layouts de página de campanha. Para reordenar os valores de lista de opções, edite o campo utilizado pelo seu caminho com o Gerenciador
de objetos.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Guiar os usuários com caminho

Gerar relatórios sobre a influência de campanha personalizável
Com o novo tipo de relatório padrão Campanhas com oportunidades influenciadas (Influência de campanha personalizável), sua equipe
de marketing pode ver rapidamente o número de oportunidades e o valor da receita que cada campanha influenciou. Os profissionais
de marketing podem ficar a par de quais campanhas estão apresentando um bom desempenho e fazer os ajustes necessários.Essa
alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Os profissionais de marketing pode escolher o novo tipo de relatório padrão (1). O Criador de relatórios gera relatórios mostrando cada
campanha (2) com suas oportunidades (3) e o valor destas (4).

O objeto Papel do contato de oportunidade e a filtragem cruzada não estão disponíveis nesse relatório.

105

Principais recursos de vendas: Mais recursos, mais vendasNotas da versão do Salesforce Spring '18

https://help.salesforce.com/articleView?id=path_overview.htm&language=pt_BR


Conectar campanhas do Pardot a campanhas do Salesforce (beta)

EDIÇÕES

Disponível em: Edições
Enterprise, Performance e
Unlimited com Pardot
Standard, Pardot Pro ou
Pardot Ultimate Edition

Permita que seu departamento de marketing use os recursos do Pardot e do Salesforce com um
único conjunto de registros de campanha. Quando as campanhas são conectadas, os profissionais
de marketing podem rastrear a influência da campanha e visualizar o histórico de engajamento no
mesmo registro no Salesforce.Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic
e a todas as versões do aplicativo Salesforce móvel.

Nota:  Por ser beta, esse recurso está em visualização e não é considerado parte dos "Serviços"
descritos no seu contrato de assinatura mestre com a Salesforce. A Salesforce não garante a
disponibilidade desse recurso beta em qualquer prazo específico, nem que ele efetivamente
estará disponível. A utilização desse beta é feita a seu exclusivo critério e somente para fins
de avaliação, não para uso em produção. Esse recurso beta é oferecido no estado em que se
encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não será responsável por qualquer dano ou
prejuízo resultante ou relacionado a esse recurso beta. Todas as restrições, reservas de direitos
da Salesforce e obrigações do Cliente relativas aos Serviços, bem como ao uso de quaisquer
Aplicativos e Conteúdos que não sejam da SFDC, aplicam-se igualmente ao uso desse recurso
beta por parte do Cliente. A Salesforce pode descontinuar esse recurso beta a qualquer
momento a seu exclusivo critério. Você deve tomar suas decisões de compra com base apenas
nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral.

Quando você ativa o Alinhamento de campanha no Pardot, seu departamento de marketing pode começar a conectar os registros de
campanha do Pardot aos registros de campanha do Salesforce. Isso permite que os usuários de Marketing trabalhem com dados do
Pardot diretamente no Salesforce. Em seguida, quando trabalham com recursos do Salesforce ou do Pardot, os usuários usam o registro
de campanha do Salesforce.

Considerações

Antes de ativar o Alinhamento de campanha e permitir que os usuários conectem suas campanhas, tenha estas considerações em mente.

• Para trabalhar com campanhas conectadas, os usuários do Pardot precisam de um login do Salesforce.

• Quando você ativa o Alinhamento de campanha, todas as campanhas do Pardot tornam-se somente leitura. Somente campanhas
conectadas podem ser usadas no Pardot. Os usuários não podem mais criar campanhas no Pardot. Crie campanhas na guia Campanhas
do Salesforce.

• Para conectar campanhas, os profissionais de marketing precisam da permissão Usuário do Marketing no respectivo perfil de usuário.

• Os profissionais de marketing podem escolher quais tipos de registro de campanha do Salesforce serão conectados a campanhas
do Pardot. Dependendo de como sua empresa use tipos de registro, o departamento de marketing poderá optar por não conectar
alguns tipos de registro.

• A conexão de campanhas permite que os usuários do Pardot acessem a Influência de campanha personalizável para rastrear as
oportunidades geradas por suas campanhas.

• Com campanhas conectadas, os dados do histórico de engajamento do Pardot tornam-se disponíveis no Salesforce. Adicione campos
do histórico de engajamento aos layouts de página dos tipos de registro de campanha conectada.

• O Salesforce copia formulários de marketing, links de marketing e emails de lista associados de campanhas do Pardot para as
campanhas do Salesforce conectadas. Esses dados contam para os limites de armazenamento de dados da sua empresa.

• Você pode conectar várias organizações do Pardot a uma única organização do Salesforce, contanto que tenha ativado diferentes
tipos de registro de campanha para Alinhamento de campanha em cada organização do Pardot.

• Quando uma campanha do Salesforce é conectada a uma campanha do Pardot, ela substitui os valores de alguns campos da
campanha do Pardot.

– Nome
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– Data de arquivamento

– Custo

– Criado por

– Atualizado por

– Atualizado em

Nota:  Essa ação não pode ser desfeita.

Ativar Alinhamento de campanha

Para ativar o Alinhamento de campanha,

1. No Pardot, acesse Configurações.

2. Clique em Editar.

3. Role para baixo e clique em Alinhamento de campanha.

4. Clique em Ativar Alinhamento de campanha.

5. Selecione os tipos de registro de campanha do Salesforce que deseja que os profissionais de marketing conectem a campanhas do
Salesforce. O tipo de registro mestre é o tipo de registro padrão incluído com o Salesforce.

6. Clique em Salvar conta.

Quando você ativa o Alinhamento de campanha, os registros de campanha do Pardot só podem ser usados para gerenciar a afiliação à
campanha. Os usuários realizam todas as outras tarefas da campanha nos registros de campanha do Salesforce conectados.

Quando sua equipe de marketing terminar de conectar suas campanhas, volte à página Configurações para concluir o processo de
alinhamento.

1. Clique em Usar o Salesforce para gerenciar campanhas. Essa configuração remove a ação Conectar à campanha do CRM da
página Campanhas do Pardot.

2. Para permitir que os usuários do Pardot vejam quaisquer campanhas não conectadas, clique em Mostrar campanhas não
conectadas. Essa configuração se aplica somente quando você ativa Usar o Salesforce para gerenciar campanhas.

Conectar campanhas do Pardot e do Salesforce

Quando estiverem prontos para conectar suas campanhas, os profissionais de marketing poderão fazer isso individualmente ou em
massa.
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Para conectar uma campanha individual, na página Campanhas no Pardot, escolha o modo de exibição Campanhas não conectadas
(1). Clique na ação Conectar a campanha do CRM (2) na campanha que deseja conectar e selecione uma campanha do Salesforce
para a conexão.

Para conectar campanhas em massa, clique em Baixar pasta de trabalho de mapeamento (3). O Salesforce exportará uma planilha
do Excel com guias separadas listando suas campanhas do Pardot e do Salesforce. Use a guia Conectar campanhas na planilha para criar
uma lista de conexão. Quando terminar, clique em Carregar pasta de trabalho concluída (4) e faça upload da planilha preenchida.

Para conectar uma nova campanha do Salesforce a uma nova campanha do Pardot, os profissionais de marketing podem simplesmente
criar uma campanha do Salesforce. O Salesforce criará e conectará automaticamente uma campanha do Pardot.

CONSULTE TAMBÉM:

Ver como os clientes em potencial estão se engajando em campanhas (beta)

Ver como os clientes em potencial estão se engajando em campanhas (beta)

EDIÇÕES

Disponível em: Professional,
Enterprise, Performance, e
Unlimited Editions com
Pardot Standard, Pardot Pro
ou Pardot Ultimate Edition

Quando as campanhas do Pardot e do Salesforce são conectadas, o departamento de marketing
pode ver, sem sair do Salesforce, exatamente como os leads e os contatos estão se engajando em
campanhas. Adicione o componente Métricas de engajamento, os campos de histórico de
engajamento e relatórios aos layouts de página de campanha para mostrar aos profissionais de
marketing quantos membros da campanha estão visualizando e clicando em emails e formulários.
Adicione a lista relacionada Histórico de engajamento a leads e contatos para ver como eles se
engajaram.Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões
do aplicativo Salesforce móvel.

Nota:  Por ser beta, esse recurso está em visualização e não é considerado parte dos "Serviços"
descritos no seu contrato de assinatura mestre com a Salesforce. A Salesforce não garante a
disponibilidade desse recurso beta em qualquer prazo específico, nem que ele efetivamente
estará disponível. A utilização desse beta é feita a seu exclusivo critério e somente para fins
de avaliação, não para uso em produção. Esse recurso beta é oferecido no estado em que se
encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não será responsável por qualquer dano ou
prejuízo resultante ou relacionado a esse recurso beta. Todas as restrições, reservas de direitos
da Salesforce e obrigações do Cliente relativas aos Serviços, bem como ao uso de quaisquer
Aplicativos e Conteúdos que não sejam da SFDC, aplicam-se igualmente ao uso desse recurso
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beta por parte do Cliente. A Salesforce pode descontinuar esse recurso beta a qualquer momento a seu exclusivo critério. Você
deve tomar suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral.

Em campanhas do Salesforce que estão conectadas a campanhas do Pardot, os dados do histórico de engajamento fluem do Pardot
para o registro de campanha no Salesforce. O histórico de engajamento inclui todas as novas atividades dos clientes em potencial
conhecidos em ativos de marketing associados às campanhas conectadas. Clientes em potencial conhecidos são clientes em potencial
do Pardot que forneceram pelo menos seu endereço de email. Os ativos de marketing incluem emails de lista (inclusive aqueles enviados
do Pardot), formulários de marketing, manipuladores de formulário, redirecionamentos personalizados e links de marketing.

Há alguns requisitos para incluir dados de engajamento do Pardot em suas campanhas do Salesforce:

• A campanha do Pardot deve estar conectada a uma campanha do Salesforce. Para obter mais informações, consulte Conectar
campanhas do Pardot a campanhas do Salesforce (beta).

• O cliente potencial que está se engajando com um ativo de marketing deve fornecer informações suficientes para a sua identificação,
como o seu endereço de email.

• O cliente potencial deve estar atribuído a um usuário, grupo ou fila no Salesforce. Uma boa maneira de atribuir clientes em potencial
é usar uma regra de automação. Para obter mais informações, consulte Atribuir clientes em potencial na Ajuda do Salesforce.

• Para acessar dados de histórico de engajamento, os usuários precisam do conjunto de permissões padrão Usuário de vendas ou do
Usuário do CRM e de acesso de segurança em nível de campo aos campos de histórico de engajamento.

Vários campos tornaram-se disponíveis a campanhas do Salesforce e podem ser adicionados aos layouts de página de campanhas.
Inicialmente, a segurança em nível de campo individual é definida como não visível. Somente tipos de registro de campanha ativados
para Alinhamento de campanha devem incluir campos de engajamento. Os valores de cada um são atualizados diariamente.

• Emails de lista, incluindo aqueles enviados do Pardot:

– Aberturas únicas de email na campanha

– Aberturas únicas de email na hierarquia

– Cliques únicos de email na campanha

– Cliques únicos de email na hierarquia

– Total de emails entregues na campanha

– Total de emails entregues na hierarquia

– Taxa de abertura de email

– Taxa de cliques de email

• Formulários e manipuladores de formulário:

– Total de envios de formulário na campanha

– Total de envios de formulário na hierarquia

– Total de visualizações de formulário na campanha

– Total de visualizações de formulário na hierarquia

– Taxa de envio de formulário

• Redirecionamentos personalizados e links de marketing:

– Cliques únicos em links de marketing na campanha

– Cliques únicos em links de marketing na hierarquia

Dependendo dos dados que os usuários queiram ver, você pode adicionar os campos de histórico de engajamento individualmente
aos layouts de página.
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Alternativamente, adicione o componente Métricas de engajamento para vê-los todos ao mesmo tempo. Quando você adiciona o
componente Métricas de engajamento, os profissionais de marketing podem ver estatísticas referentes apenas à campanha ou à hierarquia
da campanha.

Adicione campos de engajamento a modos de exibição de lista de campanha para facilitar a localização de campanhas com engajamento
pelos usuários.

Para permitir que os usuários vejam o engajamento individual de leads e contatos, adicione a lista relacionada Histórico de engajamento
às páginas de detalhes de lead e contato. Como a lista relacionada Histórico de engajamento é atualizada quando a atividade ocorre,
os usuários obtêm uma visualização em tempo real do engajamento.
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Os profissionais de marketing podem usar os recursos nativos de geração de relatórios do Salesforce para criar relatórios que incluam
campanhas, ativos de marketing do Pardot e os totais de engajamento nesses ativos. Os relatórios estão disponíveis no pacote do Pardot
no AppExchange. Inclua relatórios e painéis em layouts de página de campanha para permitir que os usuários vejam os dados de
engajamento que são importantes para eles.

CONSULTE TAMBÉM:

Conectar campanhas do Pardot a campanhas do Salesforce (beta)

Caminho: escolher seu próprio caminho

EDIÇÕES

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

A vida não é só Estágio e Status. Baseie um Caminho em qualquer campo de lista de opções em
objetos padrão para que seu caminho acompanhe a maneira de trabalhar dos seus
representantes.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:

Usar o caminho para desenvolver relacionamentos com contas

Usar o caminho para rastrear o progresso de uma campanha

Caminho de caso para Lightning Experience
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Contas: Caminho, leads correspondentes em contas, suporte de email aprimorado
para contas pessoais e muito mais
Gerencie o ciclo de vida de suas contas com o Caminho. Reforce suas iniciativas de marketing baseado em conta com o componente
Leads correspondentes. Envie emails a contas pessoais facilmente e sincronize contas pessoais e contatos da Microsoft.Essas alterações
aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Usar o caminho para desenvolver relacionamentos com contas
As contas também têm estágios. Seja para desenvolver relacionamentos com clientes ou para tentar transformar clientes em potencial
em clientes efetivos sem usar uma oportunidade, o Caminho ajuda a gerenciar o ciclo de vida de suas contas.

Acessar a hierarquia de uma conta mais facilmente
O jogo de esconde-esconde acabou e seus usuários ganharam. Clique no ícone Exibir hierarquia da conta no cabeçalho de uma
conta para acessar diretamente a sua hierarquia.

Conectar os pontos entre leads e contas
Se você usa o Pardot, ajude suas equipes a praticar o marketing baseado em conta usando seus dados do Salesforce de uma nova
maneira. No Criador de aplicativo Lightning, adicione o componente Leads correspondentes às páginas de conta comercial para
mostrar os leads que correspondem a uma conta, com as melhores correspondências em primeiro lugar. As equipes de vendas
podem converter leads sem sair da conta. O componente Leads correspondentes reduz os dados redundantes, ajudando a cumprir
várias normas de proteção de dados e privacidade.

Enviar email mais rapidamente para contas pessoais
Agora os representantes podem enviar email facilmente para uma conta pessoal. Quando um registro de conta pessoal tem um
endereço de email, a ação Enviar email preenche o campo Para com esse nome e endereço de email.

Sincronizar contas pessoais com contatos da Microsoft®

Para ajudar os representantes que usam contas pessoais a trabalhar com mais rapidez e eficiência, mantenha os dados sobre clientes
e clientes em potencial sincronizados entre contatos do Salesforce e da Microsoft. Isso evita que os representantes tenham que
manter registros de contato em ambos os sistemas.

Sincronizar contas pessoais com contatos do Google
Para ajudar os representantes que usam contas pessoais a trabalhar com mais rapidez e eficiência, mantenha os dados sobre clientes
e clientes em potencial sincronizados entre contatos do Salesforce e do Google. Isso evita que os representantes tenham que manter
registros de contato em ambos os sistemas.

Refinar as pesquisas de conta com filtros
Agora você pode filtrar os resultados de pesquisa de contas. Faça a pesquisa inicial tão abrangente quanto quiser e depois aplique
filtros para focar os resultados.

Exibir os ativos de uma conta pessoal no Lightning Experience
No Lightning Experience, a lista relacionada Ativos em contas pessoais agora exibe todos os ativos relacionados à conta pessoal.
Anteriormente, quando o campo Contato em um ativo listava uma conta pessoal, o ativo não aparecia na lista relacionada Ativos
da conta pessoal no Lightning Experience.

Utilizar contas pessoais no Financial Services Cloud
Se você não estiver familiarizado com o Financial Services Cloud, temos boas notícias! Agora você pode usar contas pessoais ou o
modelo de objeto individual.
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Usar o caminho para desenvolver relacionamentos com contas

EDIÇÕES

Disponível em: Group,
Professional, Enterprise,
Performance e Unlimited
Editions

As contas também têm estágios. Seja para desenvolver relacionamentos com clientes ou para tentar
transformar clientes em potencial em clientes efetivos sem usar uma oportunidade, o Caminho
ajuda a gerenciar o ciclo de vida de suas contas.Essa alteração se aplica somente ao Lightning
Experience.

Configure um caminho para tipos de registro de conta comercial ou pessoal. Como em outros caminhos, as etapas (1) são baseadas nos
valores do campo de lista de opções que você seleciona ao configurar o caminho. Os campos de lista de opções disponíveis dependem
de o caminho destinar-se a tipos de registro de conta comercial ou pessoal. Concentre a atenção de seus representantes nas informações
mais cruciais destacando-as em Campos-chave (2). Inclua orientações para ajudar os representantes a obter sucesso em cada etapa do
caminho (3).

Como muitos processos comerciais podem ser aplicados a contas, não fornecemos um caminho padrão. Em vez disso, use qualquer
dos campos de lista de opções de conta comercial ou pessoal disponíveis para criar o caminho que faça mais sentido para sua equipe
de vendas. Por exemplo, talvez seus representantes precisem desenvolver relacionamentos com clientes do setor bancário ao longo de
vários anos. Use um caminho para orientar seus representantes no desenvolvimento desses relacionamentos de longo prazo. Ou talvez
você tenha um processo de vendas curto que não exija uma oportunidade. O caminho pode ajudar os representantes a avançar pelo
processo de vendas diretamente no registro de conta.

O tipo de registro de conta --Mestre--  se aplica somente a contas comerciais.

Crie um caminho para contas usando as mesmas etapas usadas com outros objetos. Em Configuração, insira Caminho  na caixa Busca
rápida e selecione Configurações de caminho. Use o Criador de aplicativo Lightning para adicionar o componente Caminho a seus
layouts de página de conta.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Guiar os usuários com o Caminho(pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Caminho: escolher seu próprio caminho

Acessar a hierarquia de uma conta mais facilmente
O jogo de esconde-esconde acabou e seus usuários ganharam.Clique no ícone Exibir hierarquia da conta no cabeçalho de uma conta
para acessar diretamente a sua hierarquia.Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
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Conectar os pontos entre leads e contas

EDIÇÕES

Disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance e Unlimited
com Pardot Pro ou Pardot
Ultimate Edition

Se você usa o Pardot, ajude suas equipes a praticar o marketing baseado em conta usando seus
dados do Salesforce de uma nova maneira. No Criador de aplicativo Lightning, adicione o
componente Leads correspondentes às páginas de conta comercial para mostrar os leads que
correspondem a uma conta, com as melhores correspondências em primeiro lugar. As equipes de
vendas podem converter leads sem sair da conta. O componente Leads correspondentes reduz os
dados redundantes, ajudando a cumprir várias normas de proteção de dados e privacidade.Esse
recurso é novo no Lightning Experience.

O componente Leads correspondentes é preenchido por uma nova regra de correspondência padrão para leads em contas.

CONSULTE TAMBÉM:

Precificação no Pardot

Oportunidades: Divisões de oportunidade, visibilidade do nome do produto da
oportunidade, seleção de catálogo de preços e muito mais

EDIÇÕES

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

Se você estava adiando a migração para o Lightning Experience porque seus representantes de
vendas dependem de Divisões de oportunidade, agora chegou o momento! As Divisões de
oportunidade e outras três melhorias tornam as oportunidades mais úteis para os seus negócios.

NESTA SEÇÃO:

Compartilhar o crédito por um negócio no Lightning Experience

As divisões de oportunidade facilitam a colaboração dos representantes de vendas em
oportunidades e o compartilhamento de uma oportunidade com os membros da equipe.Esse recurso é novo no Lightning Experience.

Ver o nome completo de um produto

A falta de algumas letras ou números em um nome pode fazer uma diferença ao selecionar produtos em uma lista. Você sabe como
é crucial ver todas as letras no nome completo de um produto antes de adicioná-lo a uma oportunidade. Agora a interface Adicionar
produtos fornece mais opções para a visualização de longos blocos de texto, como os nomes e descrições de produtos.Essa alteração
se aplica somente ao Lightning Experience.
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Localizar o catálogo de preços correto na primeira tentativa

Os representantes de vendas não precisam mais rolar por dezenas de catálogos de preços apenas para localizar aquele que sempre
usam. Agora o último catálogo de preços utilizado pelo representante é a primeira opção quando o representante adiciona um
catálogo de preços a uma oportunidade.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Adicionar membros da equipe de conta a equipes de oportunidade

Simplifique a criação de uma equipe de oportunidade adicionando membros da equipe de conta à equipe de oportunidade com
um único clique.Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.

Compartilhar o crédito por um negócio no Lightning Experience

EDIÇÕES

Disponível em: Performance
e Developer Editions, e
Enterprise e Unlimited
Editions com Sales Cloud

As divisões de oportunidade facilitam a colaboração dos representantes de vendas em oportunidades
e o compartilhamento de uma oportunidade com os membros da equipe.Esse recurso é novo no
Lightning Experience.

Os membros da equipe que trabalham em uma oportunidade podem ver o quanto de crédito
recebem por cada negócio. Os créditos de vendas individuais podem ser totalizados em relatórios
de cota e funil para toda a equipe.

Adicione ou ajuste as divisões na lista relacionada Divisões de oportunidade. O proprietário da oportunidade recebe 100% até que outras
divisões sejam adicionadas. O proprietário da oportunidade ou os usuários acima do proprietário na hierarquia podem adicionar e ajustar
divisões.

• Selecione divisões de receita ou sobreposição (1).

• Adicione um membro da equipe para compartilhar o crédito (2).

• O valor (3) é calculado com base no percentual (4) inserido para o membro da equipe.

• Você pode adicionar mais linhas (5) para dividir com mais membros da equipe.
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• Em divisões que devem totalizar 100%, os totais (6) aparecem em vermelho quando a soma dos percentuais inseridos é maior ou
menor que 100%.

• Você pode excluir qualquer divisão (7), exceto a porcentagem do proprietário da oportunidade.

Ver o nome completo de um produto

EDIÇÕES

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

A falta de algumas letras ou números em um nome pode fazer uma diferença ao selecionar produtos
em uma lista. Você sabe como é crucial ver todas as letras no nome completo de um produto antes
de adicioná-lo a uma oportunidade. Agora a interface Adicionar produtos fornece mais opções para
a visualização de longos blocos de texto, como os nomes e descrições de produtos.Essa alteração
se aplica somente ao Lightning Experience.

Arraste colunas para alargá-las (1), passe o mouse sobre o nome de um produto para ver o nome inteiro (2) e defina colunas com quebra
ou corte de texto (3).

Localizar o catálogo de preços correto na primeira tentativa

EDIÇÕES

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

Os representantes de vendas não precisam mais rolar por dezenas de catálogos de preços apenas
para localizar aquele que sempre usam. Agora o último catálogo de preços utilizado pelo
representante é a primeira opção quando o representante adiciona um catálogo de preços a uma
oportunidade.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Adicionar membros da equipe de conta a equipes de oportunidade

EDIÇÕES

Disponível em: Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

Simplifique a criação de uma equipe de oportunidade adicionando membros da equipe de conta
à equipe de oportunidade com um único clique.Essa alteração se aplica ao Lightning Experience
e a todas as versões do aplicativo Salesforce.

Produtos: nova opção de personalização e adição mais rápida de produtos a
catálogos de preços

EDIÇÕES

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

Crie ações personalizadas em produtos e adicione-os mais rapidamente a catálogos de preços.Essas
alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Incluir mais opções em produtos

Anteriormente, você podia criar botões personalizados ou links em produtos. Agora também
estão disponíveis ações personalizadas.Esse recurso é novo no Lightning Experience.

Adicionar produtos a catálogos de preços mais rapidamente

Os representantes economizam tempo adicionando até 50 produtos ao mesmo tempo a um catálogo de preços. Essa alteração se
aplica somente ao Lightning Experience.

Incluir mais opções em produtos
Anteriormente, você podia criar botões personalizados ou links em produtos. Agora também estão disponíveis ações personalizadas.Esse
recurso é novo no Lightning Experience.

A criação de ações personalizadas torna o Salesforce mais compatível com o que seus usuários fazem, permitindo, por exemplo, que
eles cliquem em um botão para criar ou associar registros automaticamente.

Adicionar produtos a catálogos de preços mais rapidamente
Os representantes economizam tempo adicionando até 50 produtos ao mesmo tempo a um catálogo de preços. Essa alteração se aplica
somente ao Lightning Experience.
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Em vez de ficar rolando a tela continuamente, agora você pode pesquisar produtos por nome (1). Selecione um ou mais produtos (2)
para adicionar ao catálogo de preços. Revise e remova produtos selecionados (3) antes de avançar para a próxima página.

Gerenciamento de território Enterprise: ver mais informações de território

EDIÇÕES

Disponível em: Developer e
Performance Editions e
Enterprise e Unlimited
Editions com Sales Cloud

Agora você e seus representantes podem filtrar informações por território em relatórios de
oportunidade. Esse recurso é novo tanto no Lightning Experience como no Salesforce Classic.Outra
novidade no Lightning Experience e em todas as versões do aplicativo Salesforce é a visualização
pelos representantes dos usuários atribuídos aos territórios de uma conta, exatamente como no
Salesforce Classic.
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Se já tiver adicionado a lista relacionada Usuários em territórios atribuídos ao seu layout de página de conta, você não precisará fazer
mais nada!

Ao criar, editar ou executar um relatório de oportunidades, selecione Oportunidades de meus territórios no campo Mostrar para
incluir as oportunidades que pertençam aos seus territórios.

CONSULTE TAMBÉM:

Ver mais dados em trânsito com o Gerenciamento de território Enterprise

Contatos: papéis de contato e acesso aprimorado à hierarquia de contatos

EDIÇÕES

Disponível em: Todas as
edições

Os representantes podem trabalhar mais rapidamente com a interface de papéis de contato
aprimorada e o acesso facilitado à hierarquia de contatos. Essas alterações se aplicam somente ao
Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Atualizar papéis de contato com a rapidez de um raio

Os representantes podem trabalhar mais rapidamente com a interface aprimorada para gerenciamento de papéis de contato de
oportunidade. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Localizar rapidamente a hierarquia de um contato

Você já se perguntou como os seus contatos estão inter-relacionados? Clique no ícone Exibir hierarquia de contatos no cabeçalho
de um contato para acessar diretamente a sua hierarquia. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Atualizar papéis de contato com a rapidez de um raio
Os representantes podem trabalhar mais rapidamente com a interface aprimorada para gerenciamento de papéis de contato de
oportunidade. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Adicione, atualize e remova papéis de contato de oportunidade e defina o contato principal de uma oportunidade no mesmo lugar.
Remova papéis de contato retornando à lista relacionada Papéis de contato nos detalhes do registro de oportunidade.

Localizar rapidamente a hierarquia de um contato
Você já se perguntou como os seus contatos estão inter-relacionados? Clique no ícone Exibir hierarquia de contatos no cabeçalho
de um contato para acessar diretamente a sua hierarquia. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Recursos de produtividade: melhorias no Sales Console, monitoramento
de chamadas e aprimoramentos nos recursos de email
Ajude a maximizar a produtividade dos seus representantes no Lightning Experience com muitos recursos de console, monitoramento
de chamadas no Lightning Dialer e melhorias no email de lista.

NESTA SEÇÃO:

Console de vendas: regiões fixadas, texto rápido, macros e muito mais

Continuamos introduzindo melhorias significativas nos aplicativos de console do Lightning. Adicionamos a capacidade de fixar
regiões de página, incluímos opções de texto rápido e expandimos o poder das macros.Essas alterações se aplicam somente ao
Lightning Experience.

Caixa de entrada: melhorias de agendamento, rastreamento de email e atualizações de produtividade

Ajude seus representantes a assumirem o controle total de suas caixas de entrada de email com layouts de página inteira e recibos
de leitura. Além disso, com a disponibilidade de inserção, os representantes agendam conversas mais rapidamente para fechar mais
negócios.Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience, ao Inbox para iOS e ao Inbox para Android.

Experiência de email: aprimoramentos nos emails de lista, atualizações na criação de emails e outras melhorias

Gerencie os emails de lista, inclusive assinaturas, em uma única tela e veja quantos emails você pode enviar. Em emails, predefina
campos de destinatário, use contas pessoais com facilidade e execute uma verificação ortográfica. Essas alterações se aplicam ao
Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.

Linha de tempo de atividades: linha de tempo atualizada e emails do Einstein expandidos

Personalize a linha de tempo de atividades e tenha mais visibilidade dos emails do Einstein. Essas alterações se aplicam somente ao
Lightning Experience.

Lembretes de atividade: lembretes de compromisso, mais controle sobre os lembretes e uma opção de limpar todos os lembretes

Os representantes podem permanecer produtivos com lembretes de participação em compromissos importantes, preferências
individuais para lembretes de tarefas e compromissos e a capacidade de remover todos os lembretes com apenas um clique. Essas
alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

Calendário e compromissos: relacionamento automático de participantes, acesso de mais representantes aos participantes e melhorias
nos compromissos compartilhados

Os representantes podem relacionar reuniões importantes aos contatos relevantes ou a um lead em menos etapas. Mais representantes
têm acesso ao campo de participantes e podem fazer mais com seus compromissos compartilhados diretamente no calendário.
Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce.

Início: Fazer mais com o componente Negócios

O componente de oportunidades na página inicial tem um novo nome e um recurso de filtragem. Principais negócios agora é
Negócios-chave. Seus representantes podem filtrar as oportunidades mostradas no componente para ver todos os seus negócios,
negócios prestes a serem fechados e outros modos de exibição de lista úteis.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Console de vendas: regiões fixadas, texto rápido, macros e muito mais

EDIÇÕES

Disponível em: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer
Editions com Sales Cloud

Continuamos introduzindo melhorias significativas nos aplicativos de console do Lightning.
Adicionamos a capacidade de fixar regiões de página, incluímos opções de texto rápido e
expandimos o poder das macros.Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
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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.

Não é possível migrar aplicativos de console do Salesforce Classic para o Lightning Experience.

Adicionar regiões fixadas a páginas do console e nunca mais alternar entre guias
Uma região fixada permanece visível enquanto você navega entre subguias em um aplicativo de console do Lightning. Personalize
seu aplicativo de console do Lightning usando páginas com regiões fixadas para que os usuários do console possam visualizar e
trabalhar com informações de registro em diferentes subguias. Escolha entre três modelos para fixar o cabeçalho, a barra lateral
esquerda ou ambas as regiões de uma página. Anteriormente, esse recurso só estava disponível nos consoles do Salesforce Classic.

Aumentar a produtividade do console com texto rápido e macros
Os aplicativos de console já tornam seus usuários mais produtivos, mas adicionamos ferramentas que os transformarão em estrelas
da produtividade. Agora você dispõe de texto rápido e macros mais poderosas.

Reduzir o congestionamento de páginas de console com seções recolhíveis
Para organizar e apresentar informações em seções que podem ser recolhidas ou expandidas, personalize as páginas do seu aplicativo
de console do Lightning com o novo componente Acordeão. Como somente uma seção é expandida por vez, os usuários do console
podem se concentrar nas informações que são mais relevantes para o seu trabalho.

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)

Caixa de entrada: melhorias de agendamento, rastreamento de email e atualizações
de produtividade

EDIÇÕES

O Inbox está disponível por
um custo extra em:
Essentials, Professional,
Enterprise, Performance e
Unlimited Editions

Ajude seus representantes a assumirem o controle total de suas caixas de entrada de email com
layouts de página inteira e recibos de leitura. Além disso, com a disponibilidade de inserção, os
representantes agendam conversas mais rapidamente para fechar mais negócios.Essas alterações
se aplicam ao Lightning Experience, ao Inbox para iOS e ao Inbox para Android.

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.

NESTA SEÇÃO:

Usar layouts de página inteira para criar registros

As equipes podem atualizar todos os campos de seus registros sem sair da caixa de entrada. Com isso, as equipes economizam
tempo, reduzem as alternâncias de contexto e se tornam mais produtivas em computadores e dispositivos móveis. Essa alteração
se aplica ao Lightning Experience.

Agendar reuniões em nome de outros usuários

Os membros da equipe de vendas podem ser proativos e ajudar seus colegas agendando reuniões para outros membros da equipe.
Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience, ao Inbox para iOS e ao Inbox para Android.
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Agendar reuniões com mais facilidade vendo quem está livre

A alternância entre calendário e email para agendar reuniões é coisa do passado. Agora os membros das equipes de vendas podem
ver os calendários compartilhados de seus colegas sem sair de suas caixas de entrada com o recurso de disponibilidade de inserção.
Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Inbox para iOS e ao Inbox para Android.

Ver quem está se engajando com email

Se um email for enviado e ninguém clicar nos links, isso tem algum impacto? Você não precisará responder a essa velha pergunta
se usar o rastreamento de link. Agora, os profissionais de marketing e as equipes de vendas podem ver quem está lendo seus emails
e clicando em cada link. Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience, ao Inbox para iOS e ao Inbox para Android.

evitar recibos de leitura para aumentar a privacidade

Evite que os usuários recebam recibos de leitura das mensagens de email que enviam. Os recibos de leitura incluem informações
indicando, por exemplo, quando e onde o destinatário abriu a mensagem. As leis e normas podem exigir que você honre e respeite
os desejos dos clientes em relação aos dados pessoais coletados.Esse recurso se aplica somente ao Lightning Experience.

Usar layouts de página inteira para criar registros
As equipes podem atualizar todos os campos de seus registros sem sair da caixa de entrada. Com isso, as equipes economizam tempo,
reduzem as alternâncias de contexto e se tornam mais produtivas em computadores e dispositivos móveis. Essa alteração se aplica ao
Lightning Experience.

Os representantes podem optar por exibir somente os campos obrigatórios ou todos os campos do registro.

Agendar reuniões em nome de outros usuários
Os membros da equipe de vendas podem ser proativos e ajudar seus colegas agendando reuniões para outros membros da equipe.
Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience, ao Inbox para iOS e ao Inbox para Android.
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Nota:  Além de usar o Inbox, um usuário deve compartilhar o acesso ao calendário ou fazer parte da mesma organização do
Salesforce para agendar uma reunião em nome de outro usuário.

As equipes de vendas agendam reuniões da maneira normal, mas mudam o proprietário da reunião para outra pessoa na equipe. O
novo proprietário da reunião, seu colega de equipe, tem controle sobre as comunicações e alterações no convite.

Agendar reuniões com mais facilidade vendo quem está livre
A alternância entre calendário e email para agendar reuniões é coisa do passado. Agora os membros das equipes de vendas podem ver
os calendários compartilhados de seus colegas sem sair de suas caixas de entrada com o recurso de disponibilidade de inserção. Essa
alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Inbox para iOS e ao Inbox para Android.
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Para ver a disponibilidade de um colega no calendário, os representantes podem adicionar o colega à lista de participantes.

Para ver a disponibilidade uns dos outros, os usuários do Inbox devem compartilhar o acesso ao calendário ou fazer parte da mesma
organização do Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Inserir a disponibilidade para otimizar o agendamento (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Ver quem está se engajando com email
Se um email for enviado e ninguém clicar nos links, isso tem algum impacto? Você não precisará responder a essa velha pergunta se
usar o rastreamento de link. Agora, os profissionais de marketing e as equipes de vendas podem ver quem está lendo seus emails e
clicando em cada link. Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience, ao Inbox para iOS e ao Inbox para Android.

Usuários do Chrome selecionam Rastreamento de link na guia de engajamento de recibos de leitura. Usuários do Outlook selecionam
Rastreamento de link na pasta de recibos de leitura.

evitar recibos de leitura para aumentar a privacidade
Evite que os usuários recebam recibos de leitura das mensagens de email que enviam. Os recibos de leitura incluem informações
indicando, por exemplo, quando e onde o destinatário abriu a mensagem. As leis e normas podem exigir que você honre e respeite os
desejos dos clientes em relação aos dados pessoais coletados.Esse recurso se aplica somente ao Lightning Experience.

Estas são duas leis importantes para muitas empresas que coletam e processam dados de seus clientes.

• Regulação geral de proteção de dados (GDPR), União Europeia

• Lei Gramm-Leach-Bliley (Lei GLB), Estados Unidos
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Para evitar que os usuários recebam recibos de leitura, em Configuração, insira Inbox  na caixa Busca rápida e selecione Assistente
de configuração. Alterne a configuração Enviar recibos de leitura para Desativado.

Experiência de email: aprimoramentos nos emails de lista, atualizações na criação
de emails e outras melhorias

EDIÇÕES

Disponível em: Essentials,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer e Contact
Manager Editions

Gerencie os emails de lista, inclusive assinaturas, em uma única tela e veja quantos emails você
pode enviar. Em emails, predefina campos de destinatário, use contas pessoais com facilidade e
execute uma verificação ortográfica. Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience e a todas
as versões do aplicativo Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Aumentar sua eficiência gerenciando emails de lista em um único lugar

Com a guia Emails de lista, agora seus representantes gerenciam todas as suas tarefas de email
de lista em um único lugar.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Editar assinaturas de email antes de enviar um email de lista

A assinatura padrão de email agora aparece no compositor de email quando você usa emails de lista. Os representantes têm a opção
de editar a assinatura para assegurar que seja personalizada e precisa antes de enviar o email de lista. Essa alteração se aplica somente
ao Lightning Experience.

Revisar quantos emails de lista você pode enviar

Os representantes não precisam mais se perguntar se podem enviar um email de lista. O compositor de email mostra quantos emails
ainda restam do limite diário da organização. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Enviar email mais rapidamente para contas pessoais

Agora os representantes podem enviar email facilmente para uma conta pessoal. Quando um registro de conta pessoal tem um
endereço de email, a ação Enviar email preenche o campo Para com esse nome e endereço de email. Essa alteração se aplica ao
Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.
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Enviar emails com destinatários predefinidos

Predefina um destinatário em uma ação de email para simplificar e aplicar com mais precisão o seu processo comercial. Essa alteração
se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.

Realizar verificação ortográfica de email

Os representantes não precisam mais adotar procedimentos complexos para realizar uma verificação ortográfica antes de enviar
um email. O corretor ortográfico do navegador está disponível no compositor de email. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience
e a todas as versões do aplicativo Salesforce.

Economizar tempo ao criar emails

Certas tarefas tornaram-se mais eficientes. Ao selecionar um modelo de email, você vê os cinco modelos usados mais recentemente.
Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.

Rastrear criptografia em logs de email

Os arquivos de log de email têm dois campos que descrevem a segurança da camada de transporte (TLS) utilizada pelo servidor de
email: TLS_Cipher  e TLS_Verified. Use esses campos para determinar o uso de TLS pela organização do Salesforce e
avaliar o impacto da desativação da TLS 1.0. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Aumentar sua eficiência gerenciando emails de lista em um único lugar

EDIÇÕES

Disponível em: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer e
Contact Manager Editions

Com a guia Emails de lista, agora seus representantes gerenciam todas as suas tarefas de email de
lista em um único lugar.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Enviar um email de lista no Lightning Experience (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)
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Editar assinaturas de email antes de enviar um email de lista

EDIÇÕES

Disponível em: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer e
Contact Manager Editions

A assinatura padrão de email agora aparece no compositor de email quando você usa emails de
lista. Os representantes têm a opção de editar a assinatura para assegurar que seja personalizada
e precisa antes de enviar o email de lista. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Editar suas configurações de email (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Revisar quantos emails de lista você pode enviar

EDIÇÕES

Disponível em: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer e
Contact Manager Editions

Os representantes não precisam mais se perguntar se podem enviar um email de lista. O compositor
de email mostra quantos emails ainda restam do limite diário da organização. Essa alteração se
aplica somente ao Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Enviar um email de lista no Lightning Experience (pode estar desatualizado
ou indisponível durante a visualização da versão)

Enviar email mais rapidamente para contas pessoais

EDIÇÕES

Disponível em: Essentials,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

Agora os representantes podem enviar email facilmente para uma conta pessoal. Quando um
registro de conta pessoal tem um endereço de email, a ação Enviar email preenche o campo Para
com esse nome e endereço de email. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as
versões do aplicativo Salesforce.

Enviar emails com destinatários predefinidos

EDIÇÕES

Disponível em: Essentials,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

Predefina um destinatário em uma ação de email para simplificar e aplicar com mais precisão o seu
processo comercial. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo
Salesforce.

Use campos de ID como Contact.Id  e campos de string como
Contact.custom_email_field  para predefinir o valor dos campos Para, CC e CCO.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Notas sobre os valores de campo predefinidos para ações rápidas (pode
estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
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Realizar verificação ortográfica de email

EDIÇÕES

Disponível em: Essentials,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

Os representantes não precisam mais adotar procedimentos complexos para realizar uma verificação
ortográfica antes de enviar um email. O corretor ortográfico do navegador está disponível no
compositor de email. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do
aplicativo Salesforce.

Economizar tempo ao criar emails

EDIÇÕES

Disponível em: Essentials,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

Certas tarefas tornaram-se mais eficientes. Ao selecionar um modelo de email, você vê os cinco
modelos usados mais recentemente. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as
versões do aplicativo Salesforce.

Rastrear criptografia em logs de email

EDIÇÕES

Disponível em: Todas as
edições

Os arquivos de log de email têm dois campos que descrevem a segurança da camada de transporte
(TLS) utilizada pelo servidor de email: TLS_Cipher  e TLS_Verified. Use esses campos para
determinar o uso de TLS pela organização do Salesforce e avaliar o impacto da desativação da TLS
1.0. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Use os logs para determinar se um email foi criptografado, qual versão da TLS foi usada e se a
certificação de pares foi verificada junto às autoridades de certificação configuradas.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge:Desativação da TLS 1.0 para email no Salesforce
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Linha de tempo de atividades: linha de tempo atualizada e emails do Einstein
expandidos

EDIÇÕES

Disponível em: Todas as
edições

Personalize a linha de tempo de atividades e tenha mais visibilidade dos emails do Einstein. Essas
alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Ajustar o número de atividades na linha de tempo de atividades

Sempre que quiserem, os representantes podem alterar o número de atividades exibidas na linha de tempo de atividades. Essa
alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Mergulhar fundo com a expansão de emails do Einstein na linha de tempo de atividades

Os representantes podem expandir um email da Captura de atividades do Einstein na linha de tempo de atividades para ver o seu
conteúdo sem acessar o próprio email. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Ajustar o número de atividades na linha de tempo de atividades

EDIÇÕES

Disponível em: Todas as
edições, exceto Essentials

Sempre que quiserem, os representantes podem alterar o número de atividades exibidas na linha
de tempo de atividades. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Clique na lista suspensa Carregar mais atividades anteriores para escolher quantas atividades serão exibidas.

Essa seleção é temporária. Quando você sair do modo de exibição e depois voltar, o número de atividades mostradas será o padrão: no
máximo, dois itens em Próximas etapas e oito itens em Atividades anteriores.

Mergulhar fundo com a expansão de emails do Einstein na linha de tempo de atividades
Os representantes podem expandir um email da Captura de atividades do Einstein na linha de tempo de atividades para ver o seu
conteúdo sem acessar o próprio email. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Lembretes de atividade: lembretes de compromisso, mais controle sobre os lembretes
e uma opção de limpar todos os lembretes

EDIÇÕES

Disponível em: Todas as
edições

Os representantes podem permanecer produtivos com lembretes de participação em compromissos
importantes, preferências individuais para lembretes de tarefas e compromissos e a capacidade de
remover todos os lembretes com apenas um clique. Essas alterações se aplicam somente ao
Lightning Experience.
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NESTA SEÇÃO:

Não se esqueça de lembrar com os lembretes de compromisso

Seja ao agendar uma reunião com um cliente ou uma troca de informações com os colegas, a definição de lembretes ajuda a manter
a pontualidade dos representantes de vendas. Os lembretes aparecem em uma janela pop-up no canto superior direito dos
navegadores dos representantes. Eles também são avisados na lista de notificação da navegação global.Esse recurso é novo no
Lightning Experience.

Fazer um ajuste fino dos lembretes de atividade

Agora você e seus representantes podem definir preferências individuais para lembretes de tarefas e compromissos, ajustando esses
recursos para que funcionem conforme desejado.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Limpar todos os lembretes simultaneamente

Você não precisa mais fazer uma triagem de lembretes individuais. Limpe todos os lembretes de tarefas e compromissos com apenas
um clique. O botão Limpar tudo aparecerá depois que você tiver recebido quatro notificações. Se você limpar todos os lembretes,
somente novos lembretes serão exibidos. Esse é um novo recurso no Lightning Experience.

Não se esqueça de lembrar com os lembretes de compromisso

EDIÇÕES

Disponível em: Enterprise,
Unlimited e Developer
Editions

Seja ao agendar uma reunião com um cliente ou uma troca de informações com os colegas, a
definição de lembretes ajuda a manter a pontualidade dos representantes de vendas. Os lembretes
aparecem em uma janela pop-up no canto superior direito dos navegadores dos representantes.
Eles também são avisados na lista de notificação da navegação global.Esse recurso é novo no
Lightning Experience.

Para definir lembretes de compromisso individuais, os representantes selecionam a opção Lembrete
definido nos compromissos e indicam quando querem ser avisados. Os representantes podem
ajustar as configurações padrão de lembretes e os horários de lembrete para compromissos de dia inteiro em Calendários e Lembretes,
em suas configurações pessoais.

Ative os lembretes para os representantes em Configuração. Adicione o campo Lembrete definido aos layouts de página de Compromisso
e certifique-se de que os lembretes de atividade (em Configurações de atividade) e as notificações no aplicativo (em Notificações do
Salesforce) estão ativados.

Embora os representantes possam definir lembretes de compromisso no Lightning Experience ou no aplicativo Salesforce, essas
configurações só acionam lembretes no Lightning Experience. Saiba mais sobre todos os lembretes de compromisso na Ajuda do
Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Recursos da versão Spring '18 que são diferentes ou não estão disponíveis no aplicativo Salesforce

Recursos do Lightning Experience diferentes ou não disponíveis na versão Spring '18

Fazer um ajuste fino dos lembretes de atividade
Agora você e seus representantes podem definir preferências individuais para lembretes de tarefas e compromissos, ajustando esses
recursos para que funcionem conforme desejado.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Acessar suas configurações pessoais no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Limpar todos os lembretes simultaneamente
Você não precisa mais fazer uma triagem de lembretes individuais. Limpe todos os lembretes de tarefas e compromissos com apenas
um clique. O botão Limpar tudo aparecerá depois que você tiver recebido quatro notificações. Se você limpar todos os lembretes,
somente novos lembretes serão exibidos. Esse é um novo recurso no Lightning Experience.

Calendário e compromissos: relacionamento automático de participantes, acesso
de mais representantes aos participantes e melhorias nos compromissos
compartilhados

EDIÇÕES

Disponível em: Todas as
edições

Os representantes podem relacionar reuniões importantes aos contatos relevantes ou a um lead
em menos etapas. Mais representantes têm acesso ao campo de participantes e podem fazer mais
com seus compromissos compartilhados diretamente no calendário. Essas alterações se aplicam
ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce.
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NESTA SEÇÃO:

Relacionar automaticamente reuniões importantes a contatos e leads

Agora é fácil rastrear reuniões de vendas importantes para que os representantes, colegas e gerentes possam relembrar todos os
detalhes. Quando os representantes convidam um contato ou lead para uma reunião, você pode configurar esses registros para
serem relacionados automaticamente ao compromisso. Os compromissos relacionados aparecem nas guias relacionadas de contato
e lead e nas linhas de tempo de atividades, fornecendo aos representantes uma visão panorâmica de seus negócios. Esse é um novo
recurso no Lightning Experience.Esse recurso também requer o Lightning Sync.

Conceder acesso aos participantes a mais representantes

Mais representantes podem ver quais contatos, leads e outros usuários do Salesforce estão convidados para suas reuniões, e outros
podem enviar convites. O campo de participantes agora está disponível para representantes que usam o Microsoft® Exchange 2016
ou 2013 e para representantes que sincronizam compromissos em qualquer direção. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience
e a todas as versões do aplicativo Salesforce.Esse recurso também requer o Lightning Sync.

Trabalhar com compromissos de colegas mais facilmente no Lightning Experience

Os representantes que têm acesso de edição a compromissos de colegas e veem seus calendários não precisam mais pesquisar os
compromissos dos colegas para fazer alterações. Em vez disso, os representantes podem editar os compromissos dos colegas
diretamente no modo de exibição de calendário. Além disso, os representantes podem ver qualquer layout de compromisso
personalizado que você tenha criado. Com isso, os compromissos têm sempre a mesma aparência, quer sejam de propriedade do
representante ou de seus colegas.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Botão Adicionar ao Outlook agora é Exportar compromissos

O botão Adicionar ao Outlook mudou tanto que você nem vai reconhecê-lo! Atualizamos o nome e o rótulo do produto, porque
agora você pode exportar um compromisso para qualquer calendário. Essa alteração se aplica somente ao Salesforce Classic.

Relacionar automaticamente reuniões importantes a contatos e leads

EDIÇÕES

Disponível em: Professional,
Enterprise, Unlimited e
Developer Editions

Agora é fácil rastrear reuniões de vendas importantes para que os representantes, colegas e gerentes
possam relembrar todos os detalhes. Quando os representantes convidam um contato ou lead
para uma reunião, você pode configurar esses registros para serem relacionados automaticamente
ao compromisso. Os compromissos relacionados aparecem nas guias relacionadas de contato e
lead e nas linhas de tempo de atividades, fornecendo aos representantes uma visão panorâmica
de seus negócios. Esse é um novo recurso no Lightning Experience.Esse recurso também requer o
Lightning Sync.

É assim que funciona. Em primeiro lugar, configure os representantes para relacionarem participantes automaticamente. Na seção
Configurações de atividade em Configuração, selecione Relacionar automaticamente participantes a compromissos dos usuários
no Lightning Experience e Permitir que os usuários relacionem diversos contatos a tarefas e compromissos.

Com isso, quando um representante adicionar participantes a um compromisso, ele será relacionado a até 50 contatos ou um lead, o
que for adicionado primeiro pelo representante.

Depois de salvar o compromisso, os representantes e seus colegas e gerentes poderão recuperar essa atividade na guia relacionada e
na linha de tempo de atividades sem qualquer etapa adicional.

Conceder acesso aos participantes a mais representantes

EDIÇÕES

Disponível em: Professional,
Enterprise, Unlimited e
Developer Editions

Mais representantes podem ver quais contatos, leads e outros usuários do Salesforce estão
convidados para suas reuniões, e outros podem enviar convites. O campo de participantes agora
está disponível para representantes que usam o Microsoft® Exchange 2016 ou 2013 e para
representantes que sincronizam compromissos em qualquer direção. Essa alteração se aplica ao
Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.Esse recurso também requer o
Lightning Sync.
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A forma pela qual os representantes podem trabalhar com participantes no Lightning Experience e no aplicativo Salesforce depende
de como você os tenha configurado para o Lightning Sync.

CONSULTE TAMBÉM:

Conceder acesso aos participantes a mais usuários do Google

Conceder acesso aos participantes a mais usuários do Microsoft® Exchange

Trabalhar com compromissos de colegas mais facilmente no Lightning Experience
Os representantes que têm acesso de edição a compromissos de colegas e veem seus calendários não precisam mais pesquisar os
compromissos dos colegas para fazer alterações. Em vez disso, os representantes podem editar os compromissos dos colegas diretamente
no modo de exibição de calendário. Além disso, os representantes podem ver qualquer layout de compromisso personalizado que você
tenha criado. Com isso, os compromissos têm sempre a mesma aparência, quer sejam de propriedade do representante ou de seus
colegas.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Agora os representantes podem editar os compromissos de seus colegas diretamente no calendário quando têm acesso para:

• Ver compromissos por meio do compartilhamento de calendário

• Editar compromissos por meio de permissões de compartilhamento

Os representantes podem editar compromissos compartilhados abrindo a página de detalhes do compromisso ou o cartão de visualização
do compromisso.

Botão Adicionar ao Outlook agora é Exportar compromissos

EDIÇÕES

Disponível em: Todas as
edições, exceto Essentials

O botão Adicionar ao Outlook mudou tanto que você nem vai reconhecê-lo! Atualizamos o nome
e o rótulo do produto, porque agora você pode exportar um compromisso para qualquer calendário.
Essa alteração se aplica somente ao Salesforce Classic.

Quando clicam em Exportar compromissos nas páginas de detalhes de compromisso, os
representantes recebem um arquivo .ics que pode ser salvo e importado para outros aplicativos de
calendário. Calendários como Microsoft® Outlook®, Google Calendar™ e iCal® oferecem suporte a
arquivos .ics.

O novo formato de arquivo retém estes detalhes para que você possa importá-los para outros calendários.

• Codificação UTF-8 completa para suporte a vários idiomas

• Status de participação e dos participantes

• Datas de criação e última modificação

• Configurações e detalhes de lembretes

Início: Fazer mais com o componente Negócios

EDIÇÕES

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

O componente de oportunidades na página inicial tem um novo nome e um recurso de filtragem.
Principais negócios agora é Negócios-chave. Seus representantes podem filtrar as oportunidades
mostradas no componente para ver todos os seus negócios, negócios prestes a serem fechados e
outros modos de exibição de lista úteis.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Qualidade dos dados: gerenciamento global de duplicados, pesquisa e
importação de empresas

EDIÇÕES

Disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance e Unlimited

Os trabalhos de duplicados permitem controlar contas, contatos e leads duplicados.E as equipes
de vendas que usam Descobrir empresas podem preencher seu funil com novos clientes em
potencial.Esses recursos são novos no Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Gerenciar registros duplicados usando trabalhos de duplicados

Dados confiáveis e atualizados aumentam a confiança da sua equipe de vendas. Eles também o ajudam a cumprir diferentes normas
de proteção de dados e privacidade. Portanto, você tem tudo a ganhar com a obtenção de uma visão global dos registros duplicados.
Use trabalhos de duplicados com regras de correspondência padrão ou personalizadas para detectar duplicações nas contas comerciais
ou pessoais, contatos ou leads do Salesforce.Compartilhe os resultados do trabalho com outras pessoas e mescle os dados duplicados
sem sair do Salesforce. Use as informações sobre trabalhos de duplicados que você executou para rastrear seu progresso na redução
de registros duplicados.Esse recurso é novo no Lightning Experience.

Colocar um tesouro inexplorado em seu funil de vendas com Descobrir empresas

Forneça à sua equipe de vendas uma maneira melhor de prospectar novos clientes. Quando você licencia os pacotes do Lightning
Data, os representantes de vendas podem usar poderosos filtros de pesquisa para localizar empresas e importá-las para o Salesforce
como contas. Você atribui a cada usuário créditos para importação de registros.Esse recurso é novo no Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:

Incluir campos criptografados em regras de correspondência usadas no gerenciamento de duplicados (beta)
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Gerenciar registros duplicados usando trabalhos de duplicados

EDIÇÕES

Disponível em: Performance
e Unlimited Editions

PERMISSÕES DO
USUÁRIO

Para executar trabalhos de
duplicados:
• Personalizar aplicativo

Dados confiáveis e atualizados aumentam a confiança da sua equipe de vendas. Eles também o
ajudam a cumprir diferentes normas de proteção de dados e privacidade. Portanto, você tem tudo
a ganhar com a obtenção de uma visão global dos registros duplicados. Use trabalhos de duplicados
com regras de correspondência padrão ou personalizadas para detectar duplicações nas contas
comerciais ou pessoais, contatos ou leads do Salesforce.Compartilhe os resultados do trabalho com
outras pessoas e mescle os dados duplicados sem sair do Salesforce. Use as informações sobre
trabalhos de duplicados que você executou para rastrear seu progresso na redução de registros
duplicados.Esse recurso é novo no Lightning Experience.

1. Em Configuração, insira Trabalhos de duplicados  na caixa Busca rápida e clique em
Trabalhos de duplicados.

2. Clique em Novo trabalho.

3. Selecione um objeto e uma regra de correspondência. Use uma regra existente ou crie uma. Opcionalmente, edite o nome padrão
do trabalho. Clique em Executar.

Você pode cancelar o trabalho em andamento.

Quando um trabalho é concluído, nós o notificamos por email.

4. Para exibir e gerenciar os resultados do trabalho, clique no nome de um trabalho de duplicados e, em seguida, no nome de um
conjunto de registros duplicados. Clique na guia Relacionado.

Para compartilhar os resultados de trabalhos de duplicados, crie relatórios.

5. Para mesclar os registros em um conjunto, selecione Comparar e mesclar na página de resumo do trabalho.
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Colocar um tesouro inexplorado em seu funil de vendas com Descobrir empresas
Forneça à sua equipe de vendas uma maneira melhor de prospectar novos clientes. Quando você licencia os pacotes do Lightning Data,
os representantes de vendas podem usar poderosos filtros de pesquisa para localizar empresas e importá-las para o Salesforce como
contas. Você atribui a cada usuário créditos para importação de registros.Esse recurso é novo no Lightning Experience.

Depois que você ativar a Regra de integração de dados em um pacote do Lightning Data e atribuir créditos de dados aos usuários, sua
equipe de vendas terá acesso a uma página de pesquisa por meio de um botão Descobrir empresas na página Contas.

Para usar a opção Descobrir empresas, cada usuário deverá ter permissão de criação e leitura em contas e permissão de leitura e edição
em todos os campos do objeto externo incluído no pacote.

Um representante de vendas pode escolher uma origem de dados (1), pesquisar (2) e filtrar os resultados da pesquisa (3). Os filtros variam
de acordo com o pacote.

Os representantes de vendas podem selecionar registros e usar seus créditos para adquiri-los. O status mostra se o registro já foi importado.
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Integração com o Google: criação de registros flexível, mais Insights de
oportunidade e mais opções de sincronização
Permita que os representantes trabalhem em seus negócios do Salesforce diretamente a partir do Gmail™ e do Google Calendar™. O
Lightning for Gmail oferece aos representantes flexibilidade para adicionar registros de emails que não correspondam a uma pessoa no
Salesforce. Mais percepções do Einstein e campos de registro preenchidos automaticamente aceleram o trabalho dos representantes.
Além disso, os representantes permanecem produtivos com mais recursos de sincronização, como a sincronização de contas pessoais,
uma nova direção de sincronização e maior disponibilidade de sincronização de participantes de um compromisso. Essas alterações se
aplicam ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Lightning para Gmail: criação flexível de registros, reconhecimento de emails desconhecidos e inteligência do Einstein

Crie registros e capture mais informações com facilidade de emails sem um registro correspondente, e utilize mais recursos de
inteligência artificial para obter leads de seus emails com a Pontuação de oportunidades do Einstein e os Insights de oportunidade.
Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Lightning Sync para Google: mais opções de sincronização, mais disponibilidade de participantes de compromissos e configuração
redesenhada

Obtenha mais flexibilidade para sincronizar os itens dos representantes da maneira que for mais conveniente para a sua empresa.
Sincronize contas pessoais, opte por sincronizar compromissos somente do Google Calendar para o Salesforce e conceda a mais
representantes acesso à visualização, edição e sincronização de participantes de compromissos. Confira nossa nova página de
configuração, que foi simplificada e combinada às configurações do Lightning for Gmail.Se estiver usando ambos os produtos, você
poderá configurá-los de maneira prática no mesmo lugar. Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic
e a todas as versões do aplicativo Salesforce.

Lightning para Gmail: criação flexível de registros, reconhecimento de emails
desconhecidos e inteligência do Einstein

EDIÇÕES

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

Crie registros e capture mais informações com facilidade de emails sem um registro correspondente,
e utilize mais recursos de inteligência artificial para obter leads de seus emails com a Pontuação de
oportunidades do Einstein e os Insights de oportunidade. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning
Experience quanto ao Salesforce Classic.

NESTA SEÇÃO:

Transformar emails de endereços desconhecidos em contatos, leads ou contas pessoais

Quando recebe um email de um endereço que não corresponde a um email em um registro do Salesforce, o representante pode
criar um contato, lead ou conta pessoal (caso o Salesforce esteja configurado com contas pessoais) diretamente no Lightning for
Gmail. A flexibilidade na escolha do tipo de registro permite que os representantes trabalhem como preferirem ou se alinhem aos
processos comerciais da empresa para adicionar informações ao Salesforce. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience
quanto ao Salesforce Classic.

Obter mais contexto em notificações por email do Chatter

Quando os representantes selecionam notificações por email do Chatter em suas caixas de entrada, agora o Lightning for Gmail
mostra as informações de perfil do usuário que fez a publicação no Chatter. Ele também inclui o registro em que o comentário foi
publicado. O Lightning for Gmail também ficou mais inteligente para associar endereços de email a registros no Salesforce e não
pede mais aos representantes que criem um usuário representando o endereço de email do Chatter (reply@chatter.salesforce.com).
Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.
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Focar o trabalho com pontuações de oportunidade e percepções do Einstein no Gmail

Seus representantes veem muitas oportunidades a cada dia. Para ajudá-los a priorizar o trabalho, os representantes podem ver a
pontuação da oportunidade e a principal percepção no Lightning for Gmail. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Deixe o Lightning for Gmail digitar para você

Ninguém gosta de digitar dados. Quando os representantes criam registros no Editor de ação do Lightning for Gmail, mais conteúdo
é extraído do email selecionado e inserido nos campos do Salesforce. Por exemplo, o endereço de email é inserido ao adicionar uma
conta pessoal e uma conta correspondente é sugerida ao adicionar um contato, entre outros campos. Essa alteração se aplica tanto
ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Transformar emails de endereços desconhecidos em contatos, leads ou contas pessoais
Quando recebe um email de um endereço que não corresponde a um email em um registro do Salesforce, o representante pode criar
um contato, lead ou conta pessoal (caso o Salesforce esteja configurado com contas pessoais) diretamente no Lightning for Gmail. A
flexibilidade na escolha do tipo de registro permite que os representantes trabalhem como preferirem ou se alinhem aos processos
comerciais da empresa para adicionar informações ao Salesforce. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao
Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBÉM:

Obter mais contexto em notificações por email do Chatter

Obter mais contexto em notificações por email do Chatter
Quando os representantes selecionam notificações por email do Chatter em suas caixas de entrada, agora o Lightning for Gmail mostra
as informações de perfil do usuário que fez a publicação no Chatter. Ele também inclui o registro em que o comentário foi publicado.
O Lightning for Gmail também ficou mais inteligente para associar endereços de email a registros no Salesforce e não pede mais aos
representantes que criem um usuário representando o endereço de email do Chatter (reply@chatter.salesforce.com). Essas alterações
aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBÉM:

Transformar emails de endereços desconhecidos em contatos, leads ou contas pessoais

Focar o trabalho com pontuações de oportunidade e percepções do Einstein no Gmail
Seus representantes veem muitas oportunidades a cada dia. Para ajudá-los a priorizar o trabalho, os representantes podem ver a pontuação
da oportunidade e a principal percepção no Lightning for Gmail. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Se você tiver ativado a Pontuação de oportunidades do Einstein, os representantes que estiverem usando o Lightning for Gmail verão
uma pontuação indicando a probabilidade de fechamento de uma oportunidade. Se você tiver ativado os Insights de oportunidade do
Einstein, os representantes verão a principal percepção da oportunidade — por exemplo, um momento-chave. Essa camada de inteligência
ajuda os representantes a focar seu trabalho nas oportunidades corretas. Mais percepções de oportunidade estão disponíveis em Exibir
mais, em registros de oportunidade e na página inicial.

Detalhes são exibidos ao passar o mouse sobre a pontuação ou percepção.

CONSULTE TAMBÉM:

Pontuação de oportunidades do Einstein: inteligência artificial para oportunidades (disponível ao público em geral)

Ajuda do Salesforce: Insights de oportunidade do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Deixe o Lightning for Gmail digitar para você
Ninguém gosta de digitar dados. Quando os representantes criam registros no Editor de ação do Lightning for Gmail, mais conteúdo é
extraído do email selecionado e inserido nos campos do Salesforce. Por exemplo, o endereço de email é inserido ao adicionar uma conta
pessoal e uma conta correspondente é sugerida ao adicionar um contato, entre outros campos. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning
Experience quanto ao Salesforce Classic.
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Lightning Sync para Google: mais opções de sincronização, mais disponibilidade de
participantes de compromissos e configuração redesenhada

EDIÇÕES

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

Obtenha mais flexibilidade para sincronizar os itens dos representantes da maneira que for mais
conveniente para a sua empresa. Sincronize contas pessoais, opte por sincronizar compromissos
somente do Google Calendar para o Salesforce e conceda a mais representantes acesso à visualização,
edição e sincronização de participantes de compromissos. Confira nossa nova página de
configuração, que foi simplificada e combinada às configurações do Lightning for Gmail.Se estiver
usando ambos os produtos, você poderá configurá-los de maneira prática no mesmo lugar. Essas
alterações se aplicam ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo
Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Sincronizar compromissos apenas do Salesforce para o Google Calendar™

Seus representantes preferem trabalhar com compromissos no Salesforce, mas você quer que esses compromissos também sejam
sincronizados com o Google Calendar? Agora é possível configurar compromissos para serem sincronizados apenas do Salesforce
para o Google.Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.

Sincronizar contas pessoais com contatos do Google

Para ajudar os representantes que usam contas pessoais a trabalhar com mais rapidez e eficiência, mantenha os dados sobre clientes
e clientes em potencial sincronizados entre contatos do Salesforce e do Google.Com isso, os representantes não precisam mais
manter registros de contato em ambos os sistemas.Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas
as versões do aplicativo Salesforce móvel.

Conceder acesso aos participantes a mais usuários do Google

Agora os representantes que sincronizam compromissos do Salesforce para o Google podem adicionar, remover e editar os
participantes. Os representantes configurados para sincronizar compromissos em qualquer direção podem ver e sincronizar os
participantes.Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.Esse recurso exige o
Lightning Sync.

Gerenciar facilmente as configurações do Lightning for Gmail e Lightning Sync

O Lightning for Gmail e o Lightning Sync estão finalmente juntos. Combinamos a configuração desses recursos, facilitando o
gerenciamento de ambos os produtos no mesmo lugar.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce
Classic.

Sincronizar compromissos apenas do Salesforce para o Google Calendar™

Seus representantes preferem trabalhar com compromissos no Salesforce, mas você quer que esses compromissos também sejam
sincronizados com o Google Calendar? Agora é possível configurar compromissos para serem sincronizados apenas do Salesforce para
o Google.Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

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 contas pessoais com contatos do Google
Para ajudar os representantes que usam contas pessoais a trabalhar com mais rapidez e eficiência, mantenha os dados sobre clientes e
clientes em potencial sincronizados entre contatos do Salesforce e do Google.Com isso, os representantes não precisam mais manter
registros de contato em ambos os sistemas.Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões
do aplicativo Salesforce móvel.

É assim que funciona. Primeiramente, configure o Lightning Sync juntamente com o administrador do Google. Se você tiver ativado
contas pessoais no Salesforce, as contas pessoais dos representantes serão sincronizadas para o Google como contatos.

Em seguida, informe aos representantes como as contas pessoais serão sincronizadas com o Google Contacts com base nas direções
de sincronização escolhidas. Por exemplo, se a sincronização ocorrer em ambas as direções ou somente do Google para o Salesforce,
os representantes deverão criar contas pessoais somente no Salesforce. Isso é necessário porque, como o Gmail e o Google Contacts
não têm contas pessoais, novos contatos criados nesses aplicativos são sincronizados com o Salesforce como contatos.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Veja o panorama de configuração do Lightning Sync para Google (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Conceder acesso aos participantes a mais usuários do Google
Agora os representantes que sincronizam compromissos do Salesforce para o Google podem adicionar, remover e editar os participantes.
Os representantes configurados para sincronizar compromissos em qualquer direção podem ver e sincronizar os participantes.Essa
alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.Esse recurso exige o Lightning Sync.

Para permitir que os representantes adicionem e editem participantes:

• Configure os representantes para sincronização bidirecional ou unidirecional do Salesforce para o Google.

• Adicione o campo Participantes ao layout de página Evento.

• Os representantes devem criar ou editar o compromisso no Lightning Experience, em qualquer aplicativo Salesforce móvel ou (se
estiverem sincronizando em ambas as direções) no Google Calendar.

Para permitir que os representantes vejam os participantes e sincronizar os participantes entre o Salesforce e o Google Calendar™:

• Configure os representantes para sincronizar compromissos em qualquer direção entre o Salesforce e o Google usando o Lightning
Sync.

• Adicione o campo Participantes ao layout de página Evento.

• Os organizadores de compromissos devem criar e editar compromissos no Lightning Experience, em qualquer aplicativo Salesforce
móvel ou (se estiverem sincronizando em ambas as direções) no Google Calendar.

A configuração do Lightning Sync limita algumas funcionalidades de calendário do Salesforce Classic. Consulte "Considerações sobre o
uso de compromissos e calendários no Salesforce Classic" na Ajuda do Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Recursos da versão Spring '18 que são diferentes ou não estão disponíveis no aplicativo Salesforce

Ajuda do Salesforce: Considerações sobre o uso de compromissos e calendários no Salesforce Classic(pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Configurar representantes para trabalharem com participantes do compromisso no Lightning Experience e no
aplicativo Salesforce (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
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Gerenciar facilmente as configurações do Lightning for Gmail e Lightning Sync
O Lightning for Gmail e o Lightning Sync estão finalmente juntos. Combinamos a configuração desses recursos, facilitando o gerenciamento
de ambos os produtos no mesmo lugar.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Para localizar a nova página, em Configuração, insira Lightning for Gmail e Sync  na caixa Busca rápida e, em seguida,
selecione Lightning for Gmail e Sync.

A página foi redesenhada para ajudá-lo a avançar passo a passo pelo processo de configuração. Assim, se tiver que alterar as configurações,
você não precisará consultar a documentação de suporte com tanta frequência.

Além disso, para promover uma transição mais suave para o Lightning Experience, o novo design está disponível para os clientes tanto
no Lightning Experience como no Salesforce Classic. Isso significa que a experiência é unificada mesmo que você precise alternar entre
as interfaces.

Integração com Microsoft®: criação de registros flexível, mais Insights de
oportunidade e mais opções de sincronização
Permita que os representantes trabalhem em seus negócios do Salesforce diretamente a partir do Microsoft Outlook®. O Lightning for
Outlook oferece aos representantes flexibilidade para adicionar registros de emails que não correspondam a uma pessoa no Salesforce.
Mais percepções do Einstein e campos de registro preenchidos automaticamente aceleram o trabalho dos representantes. Além disso,
os representantes permanecem produtivos com mais recursos de sincronização, como a sincronização de contas pessoais, mais direções
de sincronização e maior disponibilidade de sincronização de participantes de um compromisso. Essas alterações se aplicam ao Lightning
Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Lightning para Outlook: criação flexível de registros, reconhecimento de emails desconhecidos e inteligência do Einstein

Crie registros e capture mais informações com facilidade de emails sem um registro correspondente, e utilize mais recursos de
inteligência artificial para obter leads de seus emails com a Pontuação de oportunidades do Einstein e os Insights de oportunidade.
Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Lightning Sync para Microsoft® Exchange: mais opções de sincronização, mais disponibilidade de participantes de compromissos e
configuração redesenhada

Obtenha mais flexibilidade para sincronizar os itens dos representantes da maneira que for mais conveniente para a sua empresa.
Sincronize contas pessoais, escolha mais opções de direção de sincronização e conceda a mais representantes acesso à visualização,
edição e sincronização de participantes de compromissos. Confira nossa nova página de configuração, que foi simplificada e
combinada às configurações do Lightning for Outlook.Se estiver usando ambos os produtos, você poderá configurá-los de maneira
prática no mesmo lugar. Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo
Salesforce.

Salesforce para Outlook: Correções de erros disponíveis

Atualize o Salesforce para Outlook para a versão 3.4.2 para obter as correções de erros mais recentes. Ou, melhor ainda, se você
cumprir os requisitos do sistema dos nossos melhores produtos de integração com a Microsoft no momento, Lightning for Outlook
e Lightning Sync, migre seus representantes agora mesmo para esses recursos. Isso lhe permitirá aproveitar os recursos mais recentes
e evitar atualizações manuais no futuro. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Connect for Office: atualização necessária e fim do suporte ao Microsoft® Word 2007

Os representantes devem fazer a atualização para o Connect for Office v1.8.1.7 para cumprir requisitos de certificado de segurança
após 9 de fevereiro de 2018. Além disso, como o Microsoft Word 2007 não tem suporte para os certificados de segurança mais
recentes, o complemento do Microsoft Word não está mais disponível para usuários do Word 2007. Portanto, o Connect for Office
não pode mais dar suporte a esse ambiente.Essa alteração se aplica somente ao Salesforce Classic.
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Lightning para Outlook: criação flexível de registros, reconhecimento de emails
desconhecidos e inteligência do Einstein

EDIÇÕES

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

Crie registros e capture mais informações com facilidade de emails sem um registro correspondente,
e utilize mais recursos de inteligência artificial para obter leads de seus emails com a Pontuação de
oportunidades do Einstein e os Insights de oportunidade. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning
Experience quanto ao Salesforce Classic.

NESTA SEÇÃO:

Fixar o Lightning for Outlook aberto ao compor emails

Para não se distraírem ao redigir e trabalhar com emails, os representantes podem fixar o Lightning for Outlook aberto. Com isso,
eles não precisam abrir seguidamente o recurso para acessar dados de clientes. A opção de fixação agora está disponível no Outlook
2016 para Windows instalado usando Clique para executar com a versão 7900 ou posterior, sem exigir qualquer configuração
adicional. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Transformar emails de endereços desconhecidos em contatos, leads ou contas pessoais

Quando recebe um email de um endereço que não corresponde a um email em um registro do Salesforce, o representante pode
criar um contato, lead ou conta pessoal (caso o Salesforce esteja configurado com contas pessoais) diretamente no Lightning for
Outlook. A flexibilidade na escolha do tipo de registro permite que os representantes trabalhem como preferirem ou se alinhem aos
processos comerciais da empresa para adicionar informações ao Salesforce. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience
quanto ao Salesforce Classic.

Obter mais contexto em notificações do Chatter

Quando os representantes selecionam notificações por email do Chatter em suas caixas de entrada, agora o Lightning for Outlook
mostra as informações de perfil do usuário que fez a publicação no Chatter. Ele também inclui o registro em que o comentário foi
publicado. O Lightning for Outlook também ficou mais inteligente para associar endereços de email a registros no Salesforce e não
pede mais aos representantes que criem um usuário representando o endereço de email do Chatter (reply@chatter.salesforce.com).
Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Focar o trabalho com pontuações de oportunidade e percepções do Einstein no Microsoft® Outlook®

Seus representantes veem muitas oportunidades a cada dia. Para ajudá-los a priorizar o trabalho, os representantes podem ver a
pontuação da oportunidade e a principal percepção no Lightning for Outlook. Essa alteração se aplica somente ao Lightning
Experience.

Deixe o Lightning for Outlook digitar para você

Ninguém gosta de digitar dados. Quando os representantes criam registros no Editor de ação do Lightning for Outlook, mais conteúdo
é extraído do email selecionado e inserido nos campos do Salesforce. Por exemplo, o endereço de email é inserido ao adicionar uma
conta pessoal e uma conta correspondente é sugerida ao adicionar um contato, entre outros campos. Essa alteração se aplica tanto
ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Fixar o Lightning for Outlook aberto ao compor emails
Para não se distraírem ao redigir e trabalhar com emails, os representantes podem fixar o Lightning for Outlook aberto. Com isso, eles
não precisam abrir seguidamente o recurso para acessar dados de clientes. A opção de fixação agora está disponível no Outlook 2016
para Windows instalado usando Clique para executar com a versão 7900 ou posterior, sem exigir qualquer configuração adicional. Essa
alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
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Transformar emails de endereços desconhecidos em contatos, leads ou contas pessoais
Quando recebe um email de um endereço que não corresponde a um email em um registro do Salesforce, o representante pode criar
um contato, lead ou conta pessoal (caso o Salesforce esteja configurado com contas pessoais) diretamente no Lightning for Outlook. A
flexibilidade na escolha do tipo de registro permite que os representantes trabalhem como preferirem ou se alinhem aos processos
comerciais da empresa para adicionar informações ao Salesforce. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao
Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBÉM:

Obter mais contexto em notificações do Chatter

Obter mais contexto em notificações do Chatter
Quando os representantes selecionam notificações por email do Chatter em suas caixas de entrada, agora o Lightning for Outlook mostra
as informações de perfil do usuário que fez a publicação no Chatter. Ele também inclui o registro em que o comentário foi publicado.
O Lightning for Outlook também ficou mais inteligente para associar endereços de email a registros no Salesforce e não pede mais aos
representantes que criem um usuário representando o endereço de email do Chatter (reply@chatter.salesforce.com). Essas alterações
aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBÉM:

Transformar emails de endereços desconhecidos em contatos, leads ou contas pessoais

Focar o trabalho com pontuações de oportunidade e percepções do Einstein no Microsoft® Outlook®

Seus representantes veem muitas oportunidades a cada dia. Para ajudá-los a priorizar o trabalho, os representantes podem ver a pontuação
da oportunidade e a principal percepção no Lightning for Outlook. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Se você tiver ativado a Pontuação de oportunidades do Einstein, os representantes que estiverem usando o Lightning for Outlook verão
uma pontuação indicando a probabilidade de fechamento de uma oportunidade. Se você tiver ativado os Insights de oportunidade do
Einstein, os representantes verão a principal percepção da oportunidade — por exemplo, um momento-chave. Essa camada de inteligência
ajuda os representantes a focar seu trabalho nas oportunidades corretas. Mais percepções de oportunidade estão disponíveis em Exibir
mais, em registros de oportunidade e na página inicial.
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Detalhes são exibidos ao passar o mouse sobre a pontuação ou percepção.

CONSULTE TAMBÉM:

Pontuação de oportunidades do Einstein: inteligência artificial para oportunidades (disponível ao público em geral)

Ajuda do Salesforce: Insights de oportunidade do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Deixe o Lightning for Outlook digitar para você
Ninguém gosta de digitar dados. Quando os representantes criam registros no Editor de ação do Lightning for Outlook, mais conteúdo
é extraído do email selecionado e inserido nos campos do Salesforce. Por exemplo, o endereço de email é inserido ao adicionar uma
conta pessoal e uma conta correspondente é sugerida ao adicionar um contato, entre outros campos. Essa alteração se aplica tanto ao
Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Lightning Sync para Microsoft® Exchange: mais opções de sincronização, mais
disponibilidade de participantes de compromissos e configuração redesenhada

EDIÇÕES

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

Obtenha mais flexibilidade para sincronizar os itens dos representantes da maneira que for mais
conveniente para a sua empresa. Sincronize contas pessoais, escolha mais opções de direção de
sincronização e conceda a mais representantes acesso à visualização, edição e sincronização de
participantes de compromissos. Confira nossa nova página de configuração, que foi simplificada e
combinada às configurações do Lightning for Outlook.Se estiver usando ambos os produtos, você
poderá configurá-los de maneira prática no mesmo lugar. Essas alterações se aplicam ao Lightning
Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce.
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NESTA SEÇÃO:

Sincronizar compromissos em ambas as direções para representantes no Microsoft® Exchange 2013 e 2016

Agora você pode configurar representantes que usam o Exchange 2013 ou 2016 para trabalharem com compromissos no Salesforce
ou em seus calendários da Microsoft. Além disso, você promove a adoção do Salesforce facilitando o trabalho dos representantes
com compromissos no Salesforce.Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.Os
compromissos criados ou editados no Salesforce Classic não são sincronizados com o Exchange.

Sincronizar compromissos apenas do Salesforce para o Microsoft® Exchange

Seus representantes preferem trabalhar com compromissos no Salesforce, mas você quer que esses compromissos também sejam
sincronizados com o calendário da Microsoft da sua empresa? Agora é possível configurar compromissos para serem sincronizados
apenas do Salesforce para o Microsoft Exchange.Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo
Salesforce.

Sincronizar contas pessoais com contatos da Microsoft®

Para ajudar os representantes que usam contas pessoais a trabalhar com mais rapidez e eficiência, mantenha os dados sobre clientes
e clientes em potencial sincronizados entre contatos do Salesforce e da Microsoft. Isso evita que os representantes tenham que
manter registros de contato em ambos os sistemas. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas
as versões do aplicativo Salesforce móvel.

Conceder acesso aos participantes a mais usuários do Microsoft® Exchange

Agora os representantes que usam o Microsoft® Exchange 2016 e 2013 e os representantes que sincronizam compromissos do
Salesforce para a Microsoft podem adicionar, remover e editar os participantes. Os representantes configurados para sincronizar
compromissos em qualquer direção podem ver e sincronizar os participantes.Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a
todas as versões do aplicativo Salesforce.Esse recurso exige o Lightning Sync.

Gerenciar com facilidade as configurações do Lightning for Outlook e do Lightning Sync

O Lightning for Outlook e o Lightning Sync estão finalmente juntos.Combinamos a configuração desses recursos, facilitando o
gerenciamento de ambos os produtos no mesmo lugar.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce
Classic.

Sincronizar compromissos em ambas as direções para representantes no Microsoft® Exchange
2013 e 2016
Agora você pode configurar representantes que usam o Exchange 2013 ou 2016 para trabalharem com compromissos no Salesforce
ou em seus calendários da Microsoft. Além disso, você promove a adoção do Salesforce facilitando o trabalho dos representantes com
compromissos no Salesforce.Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce.Os compromissos
criados ou editados no Salesforce Classic não são sincronizados com o Exchange.

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)
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Sincronizar compromissos apenas do Salesforce para o Microsoft® Exchange
Seus representantes preferem trabalhar com compromissos no Salesforce, mas você quer que esses compromissos também sejam
sincronizados com o calendário da Microsoft da sua empresa? Agora é possível configurar compromissos para serem sincronizados
apenas do Salesforce para o Microsoft Exchange.Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo
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)

Sincronizar contas pessoais com contatos da Microsoft®

Para ajudar os representantes que usam contas pessoais a trabalhar com mais rapidez e eficiência, mantenha os dados sobre clientes e
clientes em potencial sincronizados entre contatos do Salesforce e da Microsoft. Isso evita que os representantes tenham que manter
registros de contato em ambos os sistemas. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões
do aplicativo Salesforce móvel.

É assim que funciona. Primeiramente, configure o Lightning Sync juntamente com o administrador da Microsoft. Se você tiver ativado
contas pessoais no Salesforce, as contas pessoais dos representantes serão sincronizadas com seus contatos da Microsoft.

Em seguida, informe aos representantes como as contas pessoais serão sincronizadas com a Microsoft com base nas direções de
sincronização escolhidas. Por exemplo, se a sincronização ocorrer em ambas as direções ou somente do Exchange para o Salesforce, os
representantes deverão criar contas pessoais somente no Salesforce. Isso é necessário porque, como a Microsoft não tem contas pessoais,
novos contatos criados nesses aplicativos, como o Outlook, são sincronizados com o Salesforce como contatos.

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)

Conceder acesso aos participantes a mais usuários do Microsoft® Exchange
Agora os representantes que usam o Microsoft® Exchange 2016 e 2013 e os representantes que sincronizam compromissos do Salesforce
para a Microsoft podem adicionar, remover e editar os participantes. Os representantes configurados para sincronizar compromissos
em qualquer direção podem ver e sincronizar os participantes.Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do
aplicativo Salesforce.Esse recurso exige o Lightning Sync.

Para permitir que os representantes adicionem e editem participantes:

• Configure os representantes para sincronização bidirecional ou do Salesforce para o Exchange.

• Adicione o campo Participantes ao layout de página Evento.

• Os representantes devem criar ou editar o compromisso no Lightning Experience, em qualquer dos aplicativos móveis do Salesforce
ou (se estiverem sincronizando em ambas as direções) em seus calendários da Microsoft.

Para permitir que os representantes vejam os participantes e sincronizar os participantes entre o Salesforce e os calendários da Microsoft:

• Configure os representantes para sincronizar compromissos em qualquer direção entre o Salesforce e o Exchange usando o Lightning
Sync.

• Adicione o campo Participantes ao layout de página Evento.

• Os organizadores de compromissos devem criar e editar compromissos no Lightning Experience, em qualquer dos aplicativos móveis
do Salesforce ou (se estiverem sincronizando em ambas as direções) em seus calendários da Microsoft.

148

Integração com Microsoft®: criação de registros flexível, mais
Insights de oportunidade e mais opções de sincronização

Notas da versão do Salesforce Spring '18

https://help.salesforce.com/articleView?id=exchange_sync_admin_implement_ex_sync.htm&language=pt_BR
https://help.salesforce.com/articleView?id=exchange_sync_admin_implement_ex_sync.htm&language=pt_BR
https://help.salesforce.com/articleView?id=exchange_sync_admin_implement_ex_sync.htm&language=pt_BR
https://help.salesforce.com/articleView?id=exchange_sync_admin_implement_ex_sync.htm&language=pt_BR


A configuração do Lightning Sync limita algumas funcionalidades de calendário do Salesforce Classic. Consulte "Considerações sobre o
uso de compromissos e calendários no Salesforce Classic" na Ajuda do Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Recursos da versão Spring '18 que são diferentes ou não estão disponíveis no aplicativo Salesforce

Ajuda do Salesforce: Considerações sobre o uso de compromissos e calendários no Salesforce Classic(pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Configurar representantes para trabalharem com participantes do compromisso no Lightning Experience e no
aplicativo Salesforce (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Gerenciar com facilidade as configurações do Lightning for Outlook e do Lightning Sync
O Lightning for Outlook e o Lightning Sync estão finalmente juntos.Combinamos a configuração desses recursos, facilitando o
gerenciamento de ambos os produtos no mesmo lugar.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce
Classic.

Para localizar a nova página, em Configuração, insira Lightning for Outlook e Sync  na caixa Busca rápida e, em seguida,
selecione Lightning for Outlook e Sync.

A página foi redesenhada para ajudá-lo a avançar passo a passo pelo processo de configuração. Assim, se tiver que alterar as configurações,
você não precisará consultar a documentação de suporte com tanta frequência.

Além disso, para promover uma transição mais suave para o Lightning Experience, o novo design está disponível para os clientes tanto
no Lightning Experience como no Salesforce Classic.

Salesforce para Outlook: Correções de erros disponíveis

EDIÇÕES

Disponível em: Todas as
edições, exceto Essentials

Atualize o Salesforce para Outlook para a versão 3.4.2 para obter as correções de erros mais recentes.
Ou, melhor ainda, se você cumprir os requisitos do sistema dos nossos melhores produtos de
integração com a Microsoft no momento, Lightning for Outlook e Lightning Sync, migre seus
representantes agora mesmo para esses recursos. Isso lhe permitirá aproveitar os recursos mais
recentes e evitar atualizações manuais no futuro. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience
e ao Salesforce Classic.

Consulte as notas da versão do Salesforce para Outlook para obter mais detalhes sobre a nossa versão mais recente.

CONSULTE TAMBÉM:

Notas de versão do Salesforce para Outlook (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

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)
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Connect for Office: atualização necessária e fim do suporte ao Microsoft® Word 2007

EDIÇÕES

Disponível em: Todas as
edições, exceto Essentials

Os representantes devem fazer a atualização para o Connect for Office v1.8.1.7 para cumprir requisitos
de certificado de segurança após 9 de fevereiro de 2018. Além disso, como o Microsoft Word 2007
não tem suporte para os certificados de segurança mais recentes, o complemento do Microsoft
Word não está mais disponível para usuários do Word 2007. Portanto, o Connect for Office não
pode mais dar suporte a esse ambiente.Essa alteração se aplica somente ao Salesforce Classic.

O suporte ao Connect for Office foi encerrado em 2017. Se os seus representantes ainda estiverem
usando o Connect for Office v1.8.1.6, esteja ciente de ele deixará de cumprir os requisitos de certificado de segurança após 9 de fevereiro
de 2018. Para evitar interrupção do serviço, recomendamos que você faça a atualização para os representantes ou migre para um produto
alternativo.

Os representantes de vendas poderão baixar o Connect for Office v1.8.1.7 a partir de suas configurações pessoais. Insira Connect
for Office  na caixa Busca rápida e selecione Connect for Office.

Para obter sugestões de produtos alternativos, confira nossos artigos de Fim do suporte.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Fim do suporte para complemento do Excel do Connect for Office em março de 2017

Artigo do Knowledge: Fim do suporte para complemento do Word do Connect for Office e Mala direta padrão em março de 2017

Notas de versão do Connect for Office (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Salesforce CPQ and Billing: melhorias em cotações e pagamentos

EDIÇÕES

Disponível por um custo
extra em: Professional,
Enterprise, Unlimited e
Developer Editions

Forneça cotações, propostas e contratos de maneira rápida e precisa. Automatize o seu processo
de faturamento e pagamento com ferramentas e termos flexíveis. O Salesforce CPQ and Billing
oferece uma solução completa para a criação de cotações, fechamento de negócios, quitação de
faturas e geração de relatórios sobre receita. Disponível no Lightning Experience e no Salesforce
Classic.

Nota:  Você precisa instalar o Salesforce CPQ para usar o Salesforce Billing.

NESTA SEÇÃO:

Salesforce CPQ: seleção de linha aprimorada e visibilidade do status do contrato

Crie e gerencia suas cotações e pedidos com o Salesforce CPQ. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce
Classic.

Salesforce Billing: faturamento flexível, relatórios personalizados, pagamentos simplificados

Crie e automatize faturas, pagamentos e receitas com o Salesforce Billing. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao
Salesforce Classic.

Salesforce CPQ: seleção de linha aprimorada e visibilidade do status do contrato
Crie e gerencia suas cotações e pedidos com o Salesforce CPQ. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce
Classic.
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NESTA SEÇÃO:

Escolher várias linhas em páginas do Visualforce do Salesforce CPQ

Agora seus representantes de vendas têm uma maneira mais fácil de selecionar várias opções em certas páginas do Visualforce do
Salesforce CPQ. Os usuários podem pressionar Shift e clicar em várias linhas para selecioná-las simultaneamente.Esse recurso é novo
tanto no Lightning Experience quanto no Salesforce Classic.

Rastrear o status de trabalhos de contratação

Agora você pode rastrear o status de trabalhos de contratação em segundo plano. O controle giratório fornece visibilidade do
progresso do trabalho de contratação. Esse recurso é novo tanto no Lightning Experience como no Salesforce Classic.

Outras alterações no Salesforce CPQ

Saiba mais sobre outras alterações que fizemos nos campos de produto de pedido e na contratação em nível de linha.

Escolher várias linhas em páginas do Visualforce do Salesforce CPQ
Agora seus representantes de vendas têm uma maneira mais fácil de selecionar várias opções em certas páginas do Visualforce do
Salesforce CPQ. Os usuários podem pressionar Shift e clicar em várias linhas para selecioná-las simultaneamente.Esse recurso é novo
tanto no Lightning Experience quanto no Salesforce Classic.

Somente linhas não agrupadas podem ser selecionadas nestas páginas.

• Adicionar produtos, para pesquisa de produto

• Adicionar produtos, para pesquisa dinâmica de produto

• Selecionar ativos, quando você está atualizando um ativo

• Selecionar contratos, quando você está renovando assinaturas

Rastrear o status de trabalhos de contratação
Agora você pode rastrear o status de trabalhos de contratação em segundo plano. O controle giratório fornece visibilidade do progresso
do trabalho de contratação. Esse recurso é novo tanto no Lightning Experience como no Salesforce Classic.

Adicione esse componente aos seus layouts de página de pedido existentes. Primeiramente, localize os layouts de página de Pedidos.

• Se estiver usando o Lightning Experience, em Configuração, insira Gerenciador de objetos  na caixa Busca rápida e
selecione Gerenciador de objetos. Em seguida, clique em Pedido e role a tela até a seção Layouts de página.

• Se estiver usando o Salesforce Classic, em Configuração, insira Pedidos  na caixa Busca rápida e selecione Layouts de página.

1. Ao lado do layout Pedido do CPQ, clique em Editar.

2. No painel superior, navegue até Páginas do Visualforce.

3. Arraste o rótulo Seção para uma seção vazia.

4. Atribua à nova seção o nome OrderContracting.

5. Desmarque Página de detalhes e Editar página. Em Layout, selecione Uma coluna. Salve suas alterações.

6. No menu Páginas do Visualforce, arraste o rótulo OrderContracting para a nova seção.

7. Clique no ícone de chave inglesa na seção OrderContracting.

8. Para se certificar de que o layout de página aparecerá corretamente, defina Largura como 100%  e Altura como 22. Desmarque
Mostrar barras de rolagem e Mostrar rótulos. Clique em OK.

9. Salve suas alterações.
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Outras alterações no Salesforce CPQ
Saiba mais sobre outras alterações que fizemos nos campos de produto de pedido e na contratação em nível de linha.

NESTA SEÇÃO:

Usar o multiplicador proporcional para produtos de pedido

Os produtos de pedido no Salesforce CPQ agora mostram o campo de multiplicador proporcional. Esse campo herda seu valor da
linha da cotação e é usado para calcular o preço total do produto de pedido. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience
quanto ao Salesforce Classic.

Contratação em nível de linha em produtos de pedidos relacionados é removida

Não é mais possível criar um contrato a partir de produtos como porcentagem do total, cobertos ou agrupados no nível de produto
de pedido. Em vez disso, crie um contrato com esses objetos por meio do registro do pedido. Essa alteração se aplica tanto ao
Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Usar o multiplicador proporcional para produtos de pedido

Os produtos de pedido no Salesforce CPQ agora mostram o campo de multiplicador proporcional. Esse campo herda seu valor da linha
da cotação e é usado para calcular o preço total do produto de pedido. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto
ao Salesforce Classic.

Contratação em nível de linha em produtos de pedidos relacionados é removida

Não é mais possível criar um contrato a partir de produtos como porcentagem do total, cobertos ou agrupados no nível de produto de
pedido. Em vez disso, crie um contrato com esses objetos por meio do registro do pedido. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning
Experience quanto ao Salesforce Classic.

Salesforce Billing: faturamento flexível, relatórios personalizados, pagamentos
simplificados
Crie e automatize faturas, pagamentos e receitas com o Salesforce Billing. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao
Salesforce Classic.

Nota:  Você precisa instalar o Salesforce CPQ para usar o Salesforce Billing.

NESTA SEÇÃO:

Personalizar o faturamento com planos de faturamento dinâmicos

Os planos de faturamento dinâmicos oferecem mais flexibilidade para determinar como e quando os clientes serão faturados. Você
pode definir datas, períodos de serviço ou marcos de projeto que estejam fora dos ciclos padrão de faturamento mensal, trimestral
e anual. Por exemplo, você pode faturar 10% do valor total de um produto solicitado após a ativação, 25% na primeira entrega e o
restante após a entrega final.Esse recurso é novo tanto no Lightning Experience quanto no Salesforce Classic.

Gerenciar os impostos em suas notas de crédito e notas de débito

Nosso processo de cálculo de impostos permite estimar a tributação que incide sobre notas de crédito e notas de crédito antes de
aplicá-la. Se você precisar alterar campos que são utilizados no cálculo de impostos, poderá fazer isso antes de confirmar a tributação
no registro da nota de crédito ou nota de débito.
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Usar ferramentas avançadas de geração de relatórios

Práticas ferramentas de geração de relatórios e modelos prontos para uso mostram instantâneos de suas contas e transações e
fornecem exemplos de como o Salesforce Billing pode ajudá-lo a trabalhar melhor. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience
e ao Salesforce Classic.

Gerenciar faturas e pagamentos de maneira transparente na nova Central de pagamentos

A Central de pagamentos atualizada oferece um processo mais rápido e intuitivo para quitar contas.Os clientes têm mais flexibilidade
para pagar toda ou parte de uma fatura, creditar uma conta, alterar detalhes de banco ou cartão de crédito e rastrear pagamentos
em uma interface de usuário simplificada e intuitiva.Esse recurso é novo tanto no Lightning Experience quanto no Salesforce Classic.

Adicionar flexibilidade com a utilização pré-precificada de produtos solicitados

Caso tenha classificações de utilização definidas por outra origem ou tarifas que não são cobertas pelas classificações de utilização
padrão, você pode incluí-las como utilização pré-precificada. Esse recurso é novo tanto no Lightning Experience como no Salesforce
Classic.

Personalizar o faturamento com planos de faturamento dinâmicos
Os planos de faturamento dinâmicos oferecem mais flexibilidade para determinar como e quando os clientes serão faturados. Você
pode definir datas, períodos de serviço ou marcos de projeto que estejam fora dos ciclos padrão de faturamento mensal, trimestral e
anual. Por exemplo, você pode faturar 10% do valor total de um produto solicitado após a ativação, 25% na primeira entrega e o restante
após a entrega final.Esse recurso é novo tanto no Lightning Experience quanto no Salesforce Classic.

Quando estiver configurando o esquema de faturamento de um produto solicitado, em Frequência de faturamento, selecione o novo
campo Plano de faturamento no menu suspenso. Isso lhe permitirá criar linhas de fatura personalizadas associadas a um projeto ou
marco, definir seu próprio ciclo de faturamento, cobrar uma porcentagem diferente do total por fatura ou usar outras opções que
funcionem melhor para seus negócios e clientes.

Gerenciar os impostos em suas notas de crédito e notas de débito
Nosso processo de cálculo de impostos permite estimar a tributação que incide sobre notas de crédito e notas de crédito antes de
aplicá-la. Se você precisar alterar campos que são utilizados no cálculo de impostos, poderá fazer isso antes de confirmar a tributação
no registro da nota de crédito ou nota de débito.

Para calcular ou estimar os impostos, sua nota de crédito ou nota de débito deverá ter a seguinte configuração.

• Um endereço fiscal na nota ou em uma de suas linhas

• Uma data de incidência da tributação

• Cada linha deverá ter Calcular imposto? selecionado

• Cada linha deverá ter o campo Tributável (sim/não) definido como "sim"

• Cada linha deverá ter um tratamento tributário
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1. Clique em Estimar imposto em um rascunho de nota de crédito ou nota de débito.
O Salesforce Billing acionará seu mecanismo de tributação para fornecer um valor estimado no campo Imposto de cada linha da
nota. A soma dos impostos em cada linha será exibida no campo Imposto da nota.

2. Revise esse valor e ajuste suas configurações de tributação conforme necessário. Clique em Estimar imposto quando estiver pronto
para atualizar seus campos Imposto com novos valores.

3. Para remover completamente o imposto estimado da nota, clique em Cancelar imposto.
O Salesforce Billing acionará o seu mecanismo de tributação para cancelar o imposto estimado. Os valores nos campos Imposto e
Valor total (com impostos) nas linhas da nota de crédito ou nota de débito serão alterados para null.

4. Quando estiver pronto para confirmar o imposto e publicar a nota de crédito, clique em Aplicar imposto.

Usar ferramentas avançadas de geração de relatórios
Práticas ferramentas de geração de relatórios e modelos prontos para uso mostram instantâneos de suas contas e transações e fornecem
exemplos de como o Salesforce Billing pode ajudá-lo a trabalhar melhor. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao
Salesforce Classic.

Os novos tipos de relatório incluem Pagamentos, Faturamento, Receita, Saldo em conta e idade de contas a receber, Notas de crédito,
Notas de débito, Tributação, Uso, Arrecadação e Encerramento do período financeiro. Os relatórios estão disponíveis para uso com
campos padrão do Salesforce Billing e com relatórios do Salesforce. Além disso, você pode modificar os relatórios existentes para refletir
suas necessidades comerciais.

Gerenciar faturas e pagamentos de maneira transparente na nova Central de pagamentos
A Central de pagamentos atualizada oferece um processo mais rápido e intuitivo para quitar contas.Os clientes têm mais flexibilidade
para pagar toda ou parte de uma fatura, creditar uma conta, alterar detalhes de banco ou cartão de crédito e rastrear pagamentos em
uma interface de usuário simplificada e intuitiva.Esse recurso é novo tanto no Lightning Experience quanto no Salesforce Classic.

Adicionar flexibilidade com a utilização pré-precificada de produtos solicitados
Caso tenha classificações de utilização definidas por outra origem ou tarifas que não são cobertas pelas classificações de utilização padrão,
você pode incluí-las como utilização pré-precificada. Esse recurso é novo tanto no Lightning Experience como no Salesforce Classic.
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Normalmente, quando um usuário carrega a utilização de um produto, assinatura ou serviço solicitado, o Salesforce Billing configura a
fatura com base no produto solicitado ou no agendamento de preço. Isso funciona satisfatoriamente na maioria dos casos, mas
ocasionalmente os clientes querem adicionar uma quantia específica ao registro de utilização em vez de depender do agendamento
de preço. Isso inclui, por exemplo, repasse de tarifas de postagem nos custos de envios isolados, repasse de despesas de faturamento
ou serviços que utilizam seu próprio sistema de precificação.

Para carregar a utilização pré-precificada, no registro de utilização, selecione Quantidade pré-precificada ou Valor pré-precificado.
O Salesforce Billing não aplicará um cálculo de preço a essa utilização, usando em vez disso o valor ou quantidade fornecido por você.
O valor pré-precificado então será usado ao calcular o total de tarifas não faturadas de sua assinatura ou serviço. Totais precificados e
pré-precificados podem coexistir em um resumo de utilização, indicando todas as tarifas relacionadas a uma conta e permitindo um
faturamento preciso dos clientes.

Nota:  A utilização pré-precificada não está disponível para planos de preços escalonados.

Pardot: alinhamento de campanha (beta), engajamento de campanha
(beta), leads correspondentes em contas, suporte ao idioma japonês
Sincronize registros de campanha do Pardot e do Salesforce, veja como os membros da campanha estão se engajando nas campanhas,
localize correspondências entre leads e contas e use o Pardot em japonês. Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

Conectar campanhas do Pardot a campanhas do Salesforce (beta)
Permita que seu departamento de marketing use os recursos do Pardot e do Salesforce com um único conjunto de registros de
campanha. Quando as campanhas são conectadas, os profissionais de marketing podem rastrear a influência da campanha e visualizar
o histórico de engajamento no mesmo registro no Salesforce.

Ver como os clientes em potencial estão se engajando em campanhas (beta)
Quando as campanhas do Pardot e do Salesforce são conectadas, o departamento de marketing pode ver, sem sair do Salesforce,
exatamente como os leads e os contatos estão se engajando em campanhas. Adicione o componente Métricas de engajamento,
os campos de histórico de engajamento e relatórios aos layouts de página de campanha para mostrar aos profissionais de marketing
quantos membros da campanha estão visualizando e clicando em emails e formulários. Adicione a lista relacionada Histórico de
engajamento a leads e contatos para ver como eles se engajaram.

Conectar os pontos entre leads e contas
Se você usa o Pardot, ajude suas equipes a praticar o marketing baseado em conta usando seus dados do Salesforce de uma nova
maneira. No Criador de aplicativo Lightning, adicione o componente Leads correspondentes às páginas de conta comercial para
mostrar os leads que correspondem a uma conta, com as melhores correspondências em primeiro lugar. As equipes de vendas
podem converter leads sem sair da conta. O componente Leads correspondentes reduz os dados redundantes, ajudando a cumprir
várias normas de proteção de dados e privacidade.

Pardot disponível em japonês
O Pardot foi localizado para o Japão e está amplamente disponível a todos os clientes.

Proteger domínios de rastreador com SSL
A partir da versão Spring '18, você pode proteger por SSL seus domínios de rastreador do Pardot e fornecer conteúdo do Pardot por
HTTPS. Anteriormente, você precisava usar o domínio pardot.com do Pardot para proteger seus ativos de marketing, em vez de usar
seu próprio domínio de rastreador de fácil memorização e identificado com a sua marca. Agora você pode solicitar um certificado
SSL para qualquer domínio de rastreador validado na sua conta na página Gerenciamento de domínio do Pardot.
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Pardot disponível em japonês

EDIÇÕES

Disponível em: Todas as
edições do Pardot

O Pardot foi localizado para o Japão e está amplamente disponível a todos os clientes.

Proteger domínios de rastreador com SSL

EDIÇÕES

Disponível em: Todas as
edições do Pardot

A partir da versão Spring '18, você pode proteger por SSL seus domínios de rastreador do Pardot e
fornecer conteúdo do Pardot por HTTPS. Anteriormente, você precisava usar o domínio pardot.com
do Pardot para proteger seus ativos de marketing, em vez de usar seu próprio domínio de rastreador
de fácil memorização e identificado com a sua marca. Agora você pode solicitar um certificado SSL
para qualquer domínio de rastreador validado na sua conta na página Gerenciamento de domínio
do Pardot.

Outras alterações no Sales Cloud
Adicionamos larguras de coluna ajustáveis na grade de previsões e uma nova permissão obrigatória para acessar a página de previsões
no Lightning Experience. Removemos os dados de contatos no Reino Unido e na Irlanda do banco de dados do Data.com Connect e
adicionamos linhas de pedido com quantidade zero nos produtos de pedido.

NESTA SEÇÃO:

Larguras de coluna da grade de previsões são ajustáveis no Lightning Experience

Agora os usuários de previsões podem ajustar a largura da coluna na grade de previsões no Lightning Experience, exatamente como
no Salesforce Classic.

Nova permissão necessária para acessar a página de previsões no Lightning Experience

Agora os usuários precisam da permissão Exibir papéis e hierarquia de papéis para acessar a página de previsões no Lightning
Experience. Essa permissão é atribuída por padrão a todos os usuários de previsões.

Dados de contatos do Reino Unido e Irlanda removidos do Data.com Connect

Em apoio aos seus esforços para cumprir as normas de proteção de dados e privacidade, como a Norma Geral de Privacidade dos
Dados (GDPR), removemos os dados de contatos no Reino Unido e na Irlanda do banco de dados de contatos do Data.com Connect.
Os contatos que anteriormente geravam uma correspondência usando o Data.com Clean ou o Data.com Prospector agora têm um
status de atualização Não encontrado. Se você receber solicitações relacionadas à proteção de dados e privacidade, sugerimos
encaminhar os solicitantes para Você está no Data.com Connect? Se estiverem no banco de dados, eles poderão usar o formulário
de cancelamento para remover as referências a si próprios.

Linhas de pedido com quantidade zero permitidas em produtos de pedido

Defina suas preferências de pedido para criar produtos de pedido com quantidade zero. Esse recurso é novo tanto no Lightning
Experience como no Salesforce Classic.
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Larguras de coluna da grade de previsões são ajustáveis no Lightning Experience

EDIÇÕES

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

Agora os usuários de previsões podem ajustar a largura da coluna na grade de previsões no Lightning
Experience, exatamente como no Salesforce Classic.

Nova permissão necessária para acessar a página de previsões no Lightning
Experience

EDIÇÕES

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

Agora os usuários precisam da permissão Exibir papéis e hierarquia de papéis para acessar a página
de previsões no Lightning Experience. Essa permissão é atribuída por padrão a todos os usuários
de previsões.

CONSULTE TAMBÉM:

Controlar a visibilidade de papéis e da hierarquia de papéis com uma nova permissão

Ajuda do Salesforce: Ativar usuários em Previsões colaborativas(pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Dados de contatos do Reino Unido e Irlanda removidos do Data.com Connect
Em apoio aos seus esforços para cumprir as normas de proteção de dados e privacidade, como a Norma Geral de Privacidade dos Dados
(GDPR), removemos os dados de contatos no Reino Unido e na Irlanda do banco de dados de contatos do Data.com Connect. Os contatos
que anteriormente geravam uma correspondência usando o Data.com Clean ou o Data.com Prospector agora têm um status de atualização
Não encontrado. Se você receber solicitações relacionadas à proteção de dados e privacidade, sugerimos encaminhar os solicitantes
para Você está no Data.com Connect? Se estiverem no banco de dados, eles poderão usar o formulário de cancelamento para remover
as referências a si próprios.

Linhas de pedido com quantidade zero permitidas em produtos de pedido

EDIÇÕES

Disponível em: Professional,
Enterprise, Unlimited e
Developer Editions

Defina suas preferências de pedido para criar produtos de pedido com quantidade zero. Esse recurso
é novo tanto no Lightning Experience como no Salesforce Classic.

Para que você possa ativar essa configuração, os pedidos devem estar ativados em sua organização
do Salesforce. Em Configuração, insira Configurações de pedido  na caixa Busca rápida
e selecione Ativar quantidade zero. Salve suas alterações. A partir desse ponto, você poderá criar
pedidos com quantidade zero como qualquer outro pedido.
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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

Marketing Cloud: Notas da versão de março de 2017

Marketing Cloud: Notas da versão de janeiro de 2017

Marketing Cloud: Notas de versão anteriores

Página do Facebook do Salesforce Marketing Cloud

Serviço: compartilhamento de artigos do Knowledge, pedidos de
devolução e ações rápidas em massa para casos

EDIÇÕES

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

Melhore o aproveitamento do Knowledge com funções de exportação, compartilhamento de
artigos e processos de aprovação de tradução, e incorpore o componente Knowledge à sua
implementação do Live Agent. Rastreie as devoluções e os reparos de produtos no serviço de campo
com a ajuda de pedidos de devolução, comece a trabalhar rapidamente com uma nova configuração
guiada e personalize a experiência do aplicativo móvel Field Service Lightning para cada perfil de
usuário. Aproveite as ações rápidas em massa para casos e leads, o suporte a macro em todos os
objetos e um SDK do Snap-Ins mais poderoso. Por fim, aprecie as vantagens de diversos
aprimoramentos no Service Cloud no Lightning Experience, incluindo suporte a texto rápido, uma
barra lateral de conversa redesenhada e uma experiência do Live Agent mais sofisticada.

NESTA SEÇÃO:

Knowledge: melhorias em componentes e mais recursos do Classic adicionados ao Lightning Knowledge

O Lightning Knowledge incorporou alguns recursos que anteriormente só estavam disponíveis no Classic Knowledge. Agora você
pode inserir o conteúdo de um artigo em emails de caso, enviar artigos de rascunho para ações de aprovação e atribuir ações de
artigo. Além disso, os agentes agora têm acesso instantâneo ao componente Knowledge durante a realização de Bate-papos do
Live Agent.
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Serviço de campo: pedidos de devolução e relatórios de serviço mais sofisticados

Rastreie eficientemente os itens devolvidos por clientes ou funcionários de campo com a ajuda de pedidos de devolução, que
mostram o motivo da devolução, as instruções de processamento e o método de reembolso. Conclua seus trabalhos de serviço de
campo em grande estilo com relatórios de serviço aprimorados, que agora vêm com filtragem de lista relacionada, números de
página e novos recursos do Lightning Experience.

Produtividade dos agentes: texto rápido e macros para todos

Agora macros e texto rápido podem funcionar juntos para facilitar suas tarefas cotidianas. O texto rápido está disponível no Lightning
Experience e você pode usar macros na maioria dos objetos padrão e personalizados.Essas alterações se aplicam somente ao Lightning
Experience.

Casos: ações rápidas em massa, caminho de casos e aprimoramentos de email

Expandimos significativamente a capacidade das Ações rápidas com a possibilidade de executar ações em múltiplos registros de
objetos de caso, de lead ou personalizados. As ações rápidas em massa para a criação e atualização de registros tornam os agentes
mais eficientes. Use Caminhos de casos para determinar e personalizar os estágios mais importantes de um caso para a sua organização
e fornecer orientação para o sucesso dos agentes. Também foram introduzidas melhorias de email, sempre priorizando a produtividade
dos agentes.

Console de serviço: páginas com regiões fixadas, texto rápido e ações rápidas em massa

Adicione regiões fixadas para permitir que seus agentes continuem exibindo informações de registro de caso enquanto visualizam
subguias. Agora os agentes podem usar texto rápido, executar ações em massa em seus casos e muito mais.Essas alterações se
aplicam somente ao Lightning Experience.

Live Agent: texto rápido e suporte ao Knowledge no Lightning Experience

Os agentes podem inserir respostas padronizadas rapidamente com o texto rápido e consultar artigos do Knowledge durante o
bate-papo no Lightning Experience. Os agentes também podem excluir transcrições Em espera no Salesforce Classic e no Lightning
Experience. As versões otimizadas asseguram uma melhor experiência em bate-papos que estão em andamento quando uma versão
é entregue.

Omni-Channel: roteamento baseado em habilidades e outros recursos que você vai adorar no Lightning Experience

Encaminhe trabalho aos agentes usando habilidades em vez de filas com o roteamento baseado em habilidades (beta). O Supervisor
do Omni-Channel está disponível ao público em geral no Lightning Experience e o Roteamento externo (beta) está disponível no
Lightning Experience. Os métodos de console para Lightning Experience que introduzimos na versão Winter '18 estão disponíveis
ao público em geral. Os compromissos do Omni-Channel que você tanto aprecia no Salesforce Classic agora estão disponíveis no
Lightning Experience. Também aumentamos os limites de roteamento e adicionamos funcionalidades, como fluxos de trabalho e
acionadores.

Snap-Ins para Web: componentes pré-bate-papo do Lightning, roteamento direto para botão, convites automatizados e muito mais

Personalize o formulário pré-bate-papo e use roteamento direto para botão, convites automatizados e regras de dados confidenciais.
Se estiver usando o componente Bate-papo do Snap-Ins em sua comunidade ou o Lightning Out (beta) para realizar o login dos
seus clientes, você poderá definir alguns campos de pré-bate-papo para serem preenchidos automaticamente quando eles solicitarem
um bate-papo. Há mais algumas alterações na configuração e no snippet de código do Snap-Ins. Para usar os recursos mais recentes,
atualize os snippets de código existentes para a versão 4.0.

Snap-Ins para aplicativos móveis: melhorias no SDK

Estamos trabalhando incessantemente para melhorar os SDKs do Snap-Ins para Android e iOS. Mapeie campos no formulário
pré-bate-papo do seu aplicativo a campos de um registro em sua organização. Personalize artigos do Knowledge com seu próprio
JavaScript ou CSS. Também oferecemos suporte às versões mais recentes do hardware e software: iPhone X, iOS 11 e Android O.

Gerenciamento de direitos: Exibir marcos de ordem de serviço no Lightning Experience

Os agentes agora podem ver marcos anteriores, atuais e futuros em ordens de trabalho no Lightning Experience. Exiba contagens
regressivas nos marcos restantes e sinalize marcos como concluídos no rastreador de marcos reformulado.
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Atendimento ao cliente social: conhecer melhor os clientes com o componente Conversas

O Atendimento ao cliente social oferece ainda mais informações sobre o cliente no componente Conversas. Melhorias como o
sentimento do cliente e o status de mídia social, entre outras, proporcionam uma visibilidade inigualável do cliente. Outras atualizações
incluem uma barra lateral recolhível, regras comerciais sem uso de código, roteamento automatizado de caso social e modificações
no thread do Apex.

CTI: o componente do VF support:clickToDial agora funciona no Lightning Experience

Se o Visualforce estiver integrado ao seu aplicativo com o recurso legado de clique para ligar, você poderá adicionar itens como
números de telefone clicáveis. Isso é útil com suas implementações de CTI existentes.

Outras alterações no Service Cloud

Conheça outras alterações que fizemos no Service Cloud.

Knowledge: melhorias em componentes e mais recursos do Classic
adicionados ao Lightning Knowledge

EDIÇÕES

Disponível em: Salesforce
Classic e Lightning
Experience

O Salesforce Knowledge
está disponível em:
Performance e Developer
Editions, e Unlimited Edition
com Service Cloud.

O Salesforce Knowledge
está disponível por um custo
adicional nas: Professional,
Enterprise e Unlimited
Editions.

O Lightning Knowledge incorporou alguns recursos que anteriormente só estavam disponíveis no
Classic Knowledge. Agora você pode inserir o conteúdo de um artigo em emails de caso, enviar
artigos de rascunho para ações de aprovação e atribuir ações de artigo. Além disso, os agentes
agora têm acesso instantâneo ao componente Knowledge durante a realização de Bate-papos do
Live Agent.

NESTA SEÇÃO:

Inserir o conteúdo de um artigo em emails de caso

Sem cortar. Sem colar. Sem redigitar. Os agentes podem inserir o conteúdo de um artigo
diretamente em emails de caso para responder rapidamente às perguntas dos clientes. Essa
alteração se aplica ao Lightning Experience.

Configurar a aprovação de rascunhos no Lightning

Como no Classic Knowledge, os autores agora podem enviar artigos de rascunho e
encaminhá-los para aprovação. Os administradores podem criar um processo de aprovação
personalizado com base nas necessidades da organização e até mesmo configurar o roteamento
de artigos com condições de aprovação automática. Essa alteração se aplica ao Lightning
Experience.

Reatribuir rascunhos a novos usuários designados

Anteriormente, quando um artigo de rascunho era atribuído a alguém que havia deixado a empresa ou entrado em férias, o artigo
permanecia preso no modo de rascunho e nunca era publicado. Isso não acontece mais. Agora os gerentes e autores podem reatribuir
rascunhos quando o proprietário não consegue terminar o artigo (ou se mudou para Bora Bora). Essa alteração se aplica somente
ao Lightning Experience.

Conceder acesso ao Knowledge aos usuários do Live Agent

Problema: os agentes precisam de respostas rápidas para seus casos de bate-papo. Solução: os usuários do Live Agent podem
pesquisar a base de conhecimento da empresa diretamente no componente Knowledge enquanto batem papo com os clientes.
Os agentes podem pesquisar o Knowledge mesmo quando não há um caso aberto. Essa alteração se aplica somente ao Lightning
Experience.

Importar arquivos de tradução com facilidade

Gerentes de tradução, comemorem! Agora é possível importar arquivos traduzidos diretamente para registros de tradução de
rascunho. Os arquivos traduzidos então são adicionados a Arquivos e exibidos na lista relacionada do artigo do Knowledge. Essa
alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Inserir o conteúdo de um artigo em emails de caso
Sem cortar. Sem colar. Sem redigitar. Os agentes podem inserir o conteúdo de um artigo diretamente em emails de caso para responder
rapidamente às perguntas dos clientes. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience.

Configurar a aprovação de rascunhos no Lightning
Como no Classic Knowledge, os autores agora podem enviar artigos de rascunho e encaminhá-los para aprovação. Os administradores
podem criar um processo de aprovação personalizado com base nas necessidades da organização e até mesmo configurar o roteamento
de artigos com condições de aprovação automática. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience.

Reatribuir rascunhos a novos usuários designados
Anteriormente, quando um artigo de rascunho era atribuído a alguém que havia deixado a empresa ou entrado em férias, o artigo
permanecia preso no modo de rascunho e nunca era publicado. Isso não acontece mais. Agora os gerentes e autores podem reatribuir
rascunhos quando o proprietário não consegue terminar o artigo (ou se mudou para Bora Bora). Essa alteração se aplica somente ao
Lightning Experience.

Conceder acesso ao Knowledge aos usuários do Live Agent
Problema: os agentes precisam de respostas rápidas para seus casos de bate-papo. Solução: os usuários do Live Agent podem pesquisar
a base de conhecimento da empresa diretamente no componente Knowledge enquanto batem papo com os clientes. Os agentes
podem pesquisar o Knowledge mesmo quando não há um caso aberto. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Importar arquivos de tradução com facilidade
Gerentes de tradução, comemorem! Agora é possível importar arquivos traduzidos diretamente para registros de tradução de rascunho.
Os arquivos traduzidos então são adicionados a Arquivos e exibidos na lista relacionada do artigo do Knowledge. Essa alteração se aplica
somente ao Lightning Experience.

Serviço de campo: pedidos de devolução e relatórios de serviço mais
sofisticados

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.

Rastreie eficientemente os itens devolvidos por clientes ou funcionários de campo com a ajuda de
pedidos de devolução, que mostram o motivo da devolução, as instruções de processamento e o
método de reembolso. Conclua seus trabalhos de serviço de campo em grande estilo com relatórios
de serviço aprimorados, que agora vêm com filtragem de lista relacionada, números de página e
novos recursos do Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Rastrear devoluções de produtos e itens de estoque com pedidos de devolução

Se o sapato (ou o painel solar) não serviu, nós resolvemos o seu problema! Os pedidos de
devolução facilitam a devolução de itens que você vendeu aos clientes ou forneceu aos
técnicos.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
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Filtrar listas relacionadas em relatórios de serviço (beta)

Limite os registros exibidos em listas relacionadas em relatórios de serviço adicionando um filtro a qualquer modelo de relatório de
serviço. Por exemplo, configure um filtro para que a lista relacionada Itens de linha de ordem de serviço em relatórios de serviço de
ordem de serviço mostre somente itens de linha concluídos.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao
Salesforce Classic.

Exibir, enviar por email e excluir relatórios de serviço no Lightning Experience

Agora você dispõe de uma nova e sofisticada tela de visualização, com ações de envio por email e exclusão, na lista relacionada
Relatórios de serviço.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Adicionar números de página a relatórios de serviço

Permaneça na mesma página de seus clientes com a ajuda de uma prática configuração nova nos modelos de relatório de serviço.Essa
alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Exibir e gerenciar equipes de serviço no aplicativo Salesforce

O aplicativo Salesforce agora tem suporte a equipes de serviço e membros de equipes de serviço. Exiba detalhes da equipe, adicione
ou remova membros da equipe e revise as habilidades dos membros.Essa alteração se aplica a todas as versões do aplicativo Salesforce.

Criar recursos de serviço para agentes de suporte do Omni-Channel (beta)

Há um novo tipo de recurso de serviço disponível. Crie recursos de serviço do tipo Agente para melhorar o roteamento de casos a
agentes usando o roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel (beta).Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience
quanto ao Salesforce Classic.

Pacote gerenciado do Field Service: equipes de serviço, agendamento e eficiência

Configure e mantenha objetos de serviço de campo facilmente com a nova configuração guiada. Agende equipes de serviço com
o pacote gerenciado. Verifique as coordenadas no mapa antes de mobilizar equipes de serviço e meça a eficiência da sua força de
trabalho móvel.

Field Service Mobile: configurações baseadas em perfil, aprimoramentos de fluxo e versão 4.0 do aplicativo para iOS

Atribua conjuntos exclusivos de configurações do Field Service Mobile a perfis de usuário para iOS e Android para atender às
necessidades de cada usuário. No aplicativo para iOS, os técnicos podem consumir produtos de vários locais (beta) e os administradores
agora podem controlar quem tem permissão para editar o estoque de itens de produto. Layouts de pesquisa podem ser usados em
campos de pesquisa e ausências de recurso no aplicativo para iOS, proporcionando mais controle sobre a interface de usuário. Por
fim, fizemos algumas melhorias nos fluxos para iOS e Android.

Rastrear devoluções de produtos e itens de estoque com pedidos de devolução
Se o sapato (ou o painel solar) não serviu, nós resolvemos o seu problema! Os pedidos de devolução facilitam a devolução de itens que
você vendeu aos clientes ou forneceu aos técnicos.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Você pode usar pedidos de devolução para rastrear devoluções de clientes, reparos para clientes ou devoluções de itens do estoque do
veículo de um técnico para o estoque de um armazém ou fornecedor. Os clientes podem iniciar uma devolução a partir de uma
comunidade, ou os agentes podem criar pedidos de devolução em resposta à chamada de um cliente ou à solicitação de um técnico.

Os itens de linha de pedido de devolução permitem adicionar detalhes sobre os itens que estão sendo devolvidos. Cada item de linha
deve conter um ou mais dos seguintes, representando os itens que estão sendo devolvidos: produto, item de produto, ativo, item de
linha de solicitação de produto, produto de pedido. Também é possível associar um pedido de devolução a uma solicitação de produto,
caso, conta, contato ou pedido. Essa versatilidade permite usar pedidos de devolução para rastreamento em uma ampla variedade de
situações.

Veremos agora três maneiras pelas quais a Rockin' Robotics, uma empresa fictícia que fabrica braços robóticos, pode usar pedidos de
devolução em sua operação de serviço de campo.
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Devoluções do técnico
Para se preparar para um compromisso de instalação externo, um técnico da Rockin' Robotics cria uma solicitação de produto
referente a três grandes braços hidráulicos. Ao receber os produtos e chegar ao local, o técnico percebe que somente dois braços
são necessários. Para devolver o braço desnecessário ao armazém principal, o técnico cria um pedido de devolução com um único
item de linha, especificando o branco no respectivo campo Item de produto. O gerente de estoque então cria uma transferência de
produto para rastrear a devolução do braço ao armazém. Após a devolução do braço ao armazém, o item de produto do armazém
pode ser atualizado para refletir a alteração nas quantidades em estoque.

Devoluções de clientes
Um cliente da Rockin' Robotics comprou um pequeno braço hidráulico por engano. Para devolvê-lo, o cliente cria um caso na
comunidade de clientes. O agente designado cria um pedido de devolução para o cliente, mencionando o pedido e o produto do
pedido relacionados. Nesse ponto, o cliente pode enviar o produto usando as informações de envio fornecidas pelo agente. Quando
o produto é recebido, o gerente de estoque decide repô-lo no estoque. O gerente atualiza a quantidade do respectivo item de
produto para indicar que o armazém recebeu um braço hidráulico pequeno adicional.

Reparos para clientes
Um cliente da Rockin' Robotics quer equipar seu braço hidráulico comprado há oito anos com a tecnologia atual. Ele liga para a
Rockin' Robotics e o agente de suporte cria uma ordem de serviço para o recondicionamento do braço. O agente então associa a
ordem de serviço a um pedido de devolução que rastreia a devolução do braço à oficina da Rockin' Robotics. Após o recondicionamento
do braço, a ordem de serviço é marcada como concluída. Nesse ponto, uma transferência e envio de produto é criada para rastrear
a devolução do braço do armazém para o cliente.

Como os pedidos de devolução podem ser associados a diferentes objetos, cabe a você decidir como incorporá-los aos seus processos
de serviço de campo. Por exemplo, para minimizar o tempo de processamento, talvez você decida não associar pedidos de devolução
a transferências de produto.

Os pedidos de devolução estão disponíveis no Lightning Experience, no Salesforce Classic, no aplicativo Salesforce, no aplicativo móvel
Field Service Lightning para Android e iOS e em comunidades criadas com Guias do Salesforce + Visualforce.

Exiba e gerencie pedidos de devolução na guia Pedidos de devolução no Salesforce. Os pedidos de devolução também podem ser
incorporados a múltiplos layouts de página:

• A lista relacionada Pedidos de devolução está disponível para contas, contatos, solicitações de produtos, casos, pedidos e locais.

• A lista relacionada Itens de linha de pedido de devolução está disponível para itens de produto, pedidos de devolução, locais,
produtos, ativos, produtos de pedido e itens de linha de solicitação de produto.
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• Os campos Pedido de devolução e Item de linha de pedido de devolução estão disponíveis para layouts de página de ordem de
serviço, item de linha de ordem de serviço e transferência de produto.

Filtrar listas relacionadas em relatórios de serviço (beta)
Limite os registros exibidos em listas relacionadas em relatórios de serviço adicionando um filtro a qualquer modelo de relatório de
serviço. Por exemplo, configure um filtro para que a lista relacionada Itens de linha de ordem de serviço em relatórios de serviço de
ordem de serviço mostre somente itens de linha concluídos.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce
Classic.

Os filtros de lista relacionada em modelos de relatório de serviço funcionam exatamente como os filtros de modo de exibição de lista
convencionais do Salesforce. Veja aqui como configurar um filtro.

1. Em Configuração, insira Modelos de relatório de serviço  na caixa Busca rápida e selecione Modelos de relatório
de serviço.

2. Clique em Editar ao lado do modelo que precisa de um filtro. Se a lista ainda não tiver sido adicionada ao layout, arraste um bloco
Lista para o layout e selecione o objeto e os campos a serem exibidos.

3. No campo Modelos relacionados na parte superior do editor, selecione um submodelo. Por exemplo, para aplicar o filtro a todos os
relatórios de serviço de ordem de serviço que usem o modelo, selecione Ordem de serviço.

4. Localize a lista relacionada a ser filtrada e clique no ícone de chave inglesa para exibir suas propriedades.

5. Selecione a guia Filtros.

6. Selecione um campo de lista de opções para definir o filtro.

7. Use os botões de seta para selecionar valores de lista de opções. Somente registros que contiverem um valor selecionado no campo
de filtro aparecerão nos relatórios de serviço que usarem o modelo.

8. Clique em OK.

9. Se desejar, repita as etapas anteriores com outros submodelos.

10. Salve suas alterações.

Agora, o filtro que você criou será refletido nos registros que usarem o modelo de relatório de serviço.

Ao usar filtragem de lista relacionada em relatórios de serviço, lembre-se dos seguintes aspectos.

• Só é possível criar um filtro por lista relacionada.

• A filtragem só está disponível em campos de lista de opções.

• Não é possível filtrar o campo Status em itens de linha de contrato.

• Não há suporte à filtragem de lista relacionada no Internet Explorer 8.
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Exibir, enviar por email e excluir relatórios de serviço no Lightning Experience
Agora você dispõe de uma nova e sofisticada tela de visualização, com ações de envio por email e exclusão, na lista relacionada Relatórios
de serviço.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Anteriormente, não era possível visualizar relatórios de serviço no Lightning Experience. Agora, quando você clica em Criar relatório
de serviço em uma ordem de serviço, item de linha de ordem de serviço ou compromisso de serviço, uma visualização do relatório é
exibida.

Clique em Criar relatório de serviço para gerar o relatório em PDF ou em Criar e enviar relatório de serviço para gerar o relatório
e abrir o editor de email. O relatório já estará anexado ao rascunho de email.

A lista relacionada Relatórios de serviço em um registro mostra todos os relatórios de serviço gerados. Na lista relacionada, você pode:

• Visualizar um relatório de serviço clicando em seu nome

• Excluir um relatório de serviço selecionando Excluir no menu suspenso de ações

• Enviar o relatório de serviço por email selecionando Enviar relatório de serviço por email no menu suspenso de ações
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Nota:  Para enviar um relatório de serviço por email, você precisará da permissão de usuário Enviar email e da permissão Editar
no registro pai. Para excluir um relatório de serviço, você precisará da permissão Excluir no registro pai.

Adicionar números de página a relatórios de serviço
Permaneça na mesma página de seus clientes com a ajuda de uma prática configuração nova nos modelos de relatório de serviço.Essa
alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Veja aqui como ativar os números de página em um modelo de relatório de serviço.

1. Em Configuração, insira Modelos de relatório de serviço  na caixa Busca rápida e selecione Modelos de relatório
de serviço.

2. Clique em Editar ao lado do modelo que precisa de números de página.

3. No campo Modelos relacionados na parte superior do editor, selecione um submodelo. Por exemplo, para adicionar números de
página a todos os relatórios de serviço de ordem de serviço que usem o modelo, selecione Ordem de serviço.

4. Clique no ícone de chave inglesa na seção Rodapé para exibir as propriedades da seção.

5. Selecione Mostrar números de página no rodapé e clique em OK.

6. Se desejar, repita as etapas anteriores com outros submodelos.

7. Salve suas alterações.

Quando essa configuração é selecionada, os relatórios de serviço incluem um número de página no canto inferior direito de cada página.

Nota:  A palavra "Página" aparece no idioma padrão da organização do Salesforce. O formato do número de página não pode ser
personalizado.
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Exibir e gerenciar equipes de serviço no aplicativo Salesforce

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.

O aplicativo Salesforce agora tem suporte a equipes de serviço e membros de equipes de serviço.
Exiba detalhes da equipe, adicione ou remova membros da equipe e revise as habilidades dos
membros.Essa alteração se aplica a todas as versões do aplicativo Salesforce.

As equipes de serviço já estavam disponíveis no Lightning Experience, no Salesforce Classic e no
aplicativo móvel Field Service Lightning para Android e iOS.

Para saber mais sobre equipes de serviço, consulte Criar equipes de serviço na Ajuda do Salesforce.

Criar recursos de serviço para agentes de suporte do
Omni-Channel (beta)
Há um novo tipo de recurso de serviço disponível. Crie recursos de serviço do tipo Agente para
melhorar o roteamento de casos a agentes usando o roteamento baseado em habilidades do
Omni-Channel (beta).Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Pacote gerenciado do Field Service: equipes de serviço, agendamento e eficiência
Configure e mantenha objetos de serviço de campo facilmente com a nova configuração guiada. Agende equipes de serviço com o
pacote gerenciado. Verifique as coordenadas no mapa antes de mobilizar equipes de serviço e meça a eficiência da sua força de trabalho
móvel.

NESTA SEÇÃO:

Agendar equipes de serviço

As equipes de serviço, introduzidas na versão Winter '18, agora estão disponíveis para agendamento no pacote gerenciado Field
Service Lightning. Atribua equipes predefinidas de profissionais a compromissos de serviço, economizando tempo e garantindo
que cada compromisso seja atendido pelos funcionários corretos.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao
Salesforce Classic.

Colocar o Field Service na estrada com a configuração guiada

A configuração guiada do Field Service o conduz passo a passo pela criação de territórios de serviço e horários de operação, definição
de tipos de trabalho e conjuntos de habilidades, atribuição de agentes, supervisores e recursos de serviço e configuração de políticas
de agendamento. Você pode usar a configuração guiada quando quiser para ajustar sua configuração de serviço de campo.Essa
alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Obter ganhos de eficiência no serviço de campo

Determine quanto tempo os recursos de serviço gastam para concluir ordens de trabalho e verifique se suas estimativas de duração
do tipo de trabalho são precisas. Cada recurso de serviço pode ter uma classificação de eficiência. Quanto mais alta é a classificação,
mais rápido é o recurso. Entretanto, o objetivo de eficiência é o inverso da classificação de eficiência, para assegurar que o recurso
tenha maior prioridade ao selecionar recursos para um compromisso de serviço.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience
quanto ao Salesforce Classic.

Selecionar o recurso certo mais rapidamente

Os agentes dispõem de mais informações quando selecionam candidatos a recurso de serviço. O assistente de emergência aprimorado
agora mostra informações detalhadas, como ordem de serviço atual e localização, para que o agente possa selecionar aquele que
é indubitavelmente o melhor candidato.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
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Agendar equipes de serviço
As equipes de serviço, introduzidas na versão Winter '18, agora estão disponíveis para agendamento no pacote gerenciado Field Service
Lightning. Atribua equipes predefinidas de profissionais a compromissos de serviço, economizando tempo e garantindo que cada
compromisso seja atendido pelos funcionários corretos.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce
Classic.

Em Compartilhamento > Automação, opte entre conceder direitos de compartilhamento a todos os membros da equipe ou somente
ao líder da equipe.

Colocar o Field Service na estrada com a configuração guiada
A configuração guiada do Field Service o conduz passo a passo pela criação de territórios de serviço e horários de operação, definição
de tipos de trabalho e conjuntos de habilidades, atribuição de agentes, supervisores e recursos de serviço e configuração de políticas
de agendamento. Você pode usar a configuração guiada quando quiser para ajustar sua configuração de serviço de campo.Essa alteração
se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Inicie a configuração guiada e crie ou modifique sua central de serviço de campo.

Siga as etapas à esquerda para configurar o Field Service Lightning. Depois de concluir a configuração básica, você poderá começar a
usar o Console do supervisor e as ações de agendamento do Field Service Lightning, como o agendamento de compromissos, com a
configuração padrão. A configuração avançada lhe permite personalizar os objetivos e restrições de agendamento de acordo com as
necessidades da sua empresa e definir as janelas de chegada do seu agendamento de compromissos. Você pode revisitar a configuração
guiada para fazer ajustes finos na sua configuração.
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Obter ganhos de eficiência no serviço de campo
Determine quanto tempo os recursos de serviço gastam para concluir ordens de trabalho e verifique se suas estimativas de duração do
tipo de trabalho são precisas. Cada recurso de serviço pode ter uma classificação de eficiência. Quanto mais alta é a classificação, mais
rápido é o recurso. Entretanto, o objetivo de eficiência é o inverso da classificação de eficiência, para assegurar que o recurso tenha maior
prioridade ao selecionar recursos para um compromisso de serviço.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao
Salesforce Classic.

Selecionar o recurso certo mais rapidamente
Os agentes dispõem de mais informações quando selecionam candidatos a recurso de serviço. O assistente de emergência aprimorado
agora mostra informações detalhadas, como ordem de serviço atual e localização, para que o agente possa selecionar aquele que é
indubitavelmente o melhor candidato.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Field Service Mobile: configurações baseadas em perfil, aprimoramentos de fluxo e
versão 4.0 do aplicativo para iOS
Atribua conjuntos exclusivos de configurações do Field Service Mobile a perfis de usuário para iOS e Android para atender às necessidades
de cada usuário. No aplicativo para iOS, os técnicos podem consumir produtos de vários locais (beta) e os administradores agora podem
controlar quem tem permissão para editar o estoque de itens de produto. Layouts de pesquisa podem ser usados em campos de pesquisa
e ausências de recurso no aplicativo para iOS, proporcionando mais controle sobre a interface de usuário. Por fim, fizemos algumas
melhorias nos fluxos para iOS e Android.

Nota:  O aplicativo Field Service Lightning para iOS será atualizado para a versão 4.0 em 1º de março de 2018. Você pode baixá-lo
da App Store.

NESTA SEÇÃO:

Acelerar o serviço com fluxos aprimorados (iOS e Android)

Mostre à sua equipe o poder dos fluxos com os fluxos aprimorados do aplicativo móvel Field Service Lightning. Configure fluxos
totalmente localizados que são exclusivos do aplicativo móvel Field Service Lightning. Em seguida, entregue-os aos usuários do
aplicativo, inclusive usuários da comunidade, com a ajuda de ações de fluxo e imagens integradas.
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Personalizar configurações de aplicativo móvel para diferentes usuários (iOS e Android)

Atribua configurações móveis exclusivas a perfis de usuário para proporcionar uma experiência personalizada do Field Service
Lightning. Por exemplo, defina configurações separadas para empreiteiros, técnicos de vários níveis e chefes de equipes de serviço.

Carregar imagens em fluxos (iOS)

A captura de imagens importantes no campo acaba de ficar muito mais fácil. O aplicativo móvel para iOS agora tem suporte para
fluxos que usam telas com componentes do Lightning para os usuários carregarem imagens.

Assumir o controle dos seus relatórios de serviço com filtros (iOS)

Agora você pode especificar configurações para que qualquer lista relacionada em um modelo de relatório de serviço contenha
critérios de filtro. Com esses critérios de filtro, você controla quais tipos de registro aparecerão nessa lista relacionada no relatório
de serviço, o que lhe permite rastrear exatamente as informações que serão exibidas aos clientes e em seus próprios registros.

Controlar campos de pesquisa com layouts de pesquisa (iOS)

Os registros em campos de pesquisa agora vêm com uma visualização muito prática! Para personalizar a visualização, configure o
layout de pesquisa do objeto referenciado em um campo de pesquisa. Assim, os usuários obterão uma visualização dos registros
em campos de pesquisa.

Acelerar o serviço com fluxos aprimorados (iOS e Android)
Mostre à sua equipe o poder dos fluxos com os fluxos aprimorados do aplicativo móvel Field Service Lightning. Configure fluxos totalmente
localizados que são exclusivos do aplicativo móvel Field Service Lightning. Em seguida, entregue-os aos usuários do aplicativo, inclusive
usuários da comunidade, com a ajuda de ações de fluxo e imagens integradas.

Os fluxos do tipo utilizado no Field Service Mobile agora podem ser totalmente traduzidos usando o Workbench de tradução. Se você
não está familiarizado com a tradução de fluxos, consulte Componentes de fluxo no Workbench de tradução na Ajuda do Salesforce.

Finalmente, você pode dar aquele toque especial aos seus fluxos permitindo que os usuários incorporem imagens ou anexem arquivos
em uma tela. Por exemplo, um técnico pode carregar uma imagem do widget em que está trabalhando para documentar o progresso
diretamente no fluxo.

Personalizar configurações de aplicativo móvel para diferentes usuários (iOS e Android)
Atribua configurações móveis exclusivas a perfis de usuário para proporcionar uma experiência personalizada do Field Service Lightning.
Por exemplo, defina configurações separadas para empreiteiros, técnicos de vários níveis e chefes de equipes de serviço.

A página Configurações do Field Service Mobile, em Configuração, agora mostra uma lista de parâmetros de configuração que podem
ser atribuídos a perfis de usuário. As configurações personalizáveis para o aplicativo móvel Field Service Lightning incluem cores para
identidade visual, precisão de localização geográfica, extensões de aplicativo e exibição do seletor de data.

Por exemplo, digamos que você queira que seus técnicos de nível superior tenham acesso a uma determinada extensão de aplicativo
quando estiverem em campo. Na página Configuração, clique em Novo e defina as configurações (garantindo que a extensão de
aplicativo seja incluída). Atribua as configurações ao perfil de usuário adequado clicando em Atribuição de configurações móveis na
página Configurações do Field Service Mobile.
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Além de criar e excluir configurações móveis não padrão, você pode personalizar o rótulo mestre e o nome do desenvolvedor em cada
configuração.

Nota:  Está tendo uma sensação de déjà vu? Esse recurso foi disponibilizado brevemente na versão Winter '18, mas nós o removemos
depois que ele começou a apresentar alguns problemas. Após alguns preparativos adicionais, agora ele está pronto para entrar
em ação!

Consumir produtos de vários locais (iOS) (beta)
O rastreamento de produtos consumidos acaba de ficar mais fácil! Sua força de trabalho móvel agora pode adicionar produtos de vários
locais à lista relacionada Produtos consumidos ao concluir um trabalho. Além disso, um novo filtro de local em produtos consumidos
permite que os usuários móveis limitem as pesquisas de item de produto a um local específico.

Anteriormente, os produtos consumidos de um registro de trabalho só podiam ser associados a um único local. O recurso de vários
locais também proporciona aos usuários mais visibilidade sobre itens de produto armazenados em outros locais de estoque. Os usuários
agora podem ver o seguinte nos resultados de pesquisa de item de produto:

• Itens de produto em locais que pertencem à mesma hierarquia do local do próprio usuário; por exemplo, um local é o pai de outro
(hierárquico)

• Itens de produto em locais associados a uma ordem de trabalho na agenda do usuário (consignação)

• Itens de produto em locais associados ao território de serviço do usuário (transfronteiriço)
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Para começar, habilite o recurso de vários locais:

1. Em Configuração, insira Aplicativos conectados  na caixa Busca rápida e selecione Aplicativos conectados.
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2. Clique em Salesforce Field Service para iOS.

3. Role até a lista de atributos personalizados perto da parte inferior da página e use Novo para criar um novo atributo personalizado.

4. Use a chave de atributo ENABLE_MULTIPLE_LOCATIONS.

5. Use o valor de atributo "TRUE"  para ativar vários locais ou "FALSE"  para desativá-los.

6. Salve seu atributo.

Controlar quais usuários podem editar seu próprio estoque (iOS)
A opção Editar estoque agora aparece apenas para usuários com a permissão Editar em itens de produto. Anteriormente, a opção de
edição aparecia para os usuários independentemente de suas permissões.

Carregar imagens em fluxos (iOS)
A captura de imagens importantes no campo acaba de ficar muito mais fácil. O aplicativo móvel para iOS agora tem suporte para fluxos
que usam telas com componentes do Lightning para os usuários carregarem imagens.

Você pode personalizar Formatos aceitos  no fluxo para especificar mais detalhadamente quais formatos de arquivo de imagem
os usuários poderão carregar. Arquivos que não sejam de imagem ou não estejam incluídos nos Formatos aceitos  não poderão
ser carregados. Carregamentos de imagem feitos como parte de um fluxo em modo offline são colocados na fila de carregamento
pendente.
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Limites e limitações

• Nenhum outro componente do Lightning tem suporte além das telas de carregamento de imagem
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• Não há suporte ao ID do documento de conteúdo como parâmetro de entrada ou de saída

• Como parâmetros de saída, somente nomes de arquivo têm suporte

Assumir o controle dos seus relatórios de serviço com filtros (iOS)
Agora você pode especificar configurações para que qualquer lista relacionada em um modelo de relatório de serviço contenha critérios
de filtro. Com esses critérios de filtro, você controla quais tipos de registro aparecerão nessa lista relacionada no relatório de serviço, o
que lhe permite rastrear exatamente as informações que serão exibidas aos clientes e em seus próprios registros.

Como os critérios de filtro usam uma lógica "OR", se um critério de filtro for atendido, esse registro aparecerá na lista relacionada. Se pelo
menos um dos valores em uma lista de opções múltiplas atender aos critérios, o registro aparecerá na lista filtrada.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Filtrar listas relacionadas em relatórios de serviço (beta) (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Controlar campos de pesquisa com layouts de pesquisa (iOS)
Os registros em campos de pesquisa agora vêm com uma visualização muito prática! Para personalizar a visualização, configure o layout
de pesquisa do objeto referenciado em um campo de pesquisa. Assim, os usuários obterão uma visualização dos registros em campos
de pesquisa.
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O primeiro campo em uma visualização de campo de pesquisa geralmente é um campo de identificação, como Nome ou Número do
caso, e não pode ser alterado. Você pode selecionar até cinco outros campos para serem exibidos abaixo do primeiro campo no layout
de pesquisa.

Nota:  Se o registro no campo de pesquisa não estiver preparado, o campo de pesquisa será exibido como um campo padrão
em vez de usar o layout de pesquisa.

Personalizar ausências de recurso (iOS)
As ausências de recurso na página de perfil podem ser configuradas para exibir diferentes campos. Para alterar os campos de ausência
de recurso que os usuários verão em seus perfis, use as configurações de lista relacionada para ausências de recurso no layout de página
de recurso de serviço.
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Os horários de início e fim serão exibidos com destaque como cabeçalhos se estiverem incluídos nos campos selecionados. Você pode
especificar até três campos selecionados para exibição abaixo do cabeçalho.
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Produtividade dos agentes: texto rápido e macros para todos

EDIÇÕES

O texto rápido está
disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

As macros estão disponíveis
em: Essentials,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

Agora macros e texto rápido podem funcionar juntos para facilitar suas tarefas cotidianas. O texto
rápido está disponível no Lightning Experience e você pode usar macros na maioria dos objetos
padrão e personalizados.Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Aumentar sua eficiência com texto rápido

Por que digitar a mesma mensagem 20 vezes, quando você pode inserir mensagens predefinidas,
como saudações, notas e respostas a perguntas comuns? Você pode usar texto rápido em todos
os objetos padrão e personalizados nas seguintes ações rápidas compatíveis: Email, Registro
de chamada, Social e bate-papos do Live Agent. Anteriormente, o texto rápido só estava
disponível no Salesforce Classic. O texto rápido é ativado por padrão no Lightning Experience.

Usar macros para fazer o seu trabalho em qualquer lugar

Não desperdice seu tempo clicando em diversos lugares e atualizando registros sucessivamente
com as mesmas informações. Use macros para atualizar a maioria dos registros de objeto padrão e personalizado em todos os
aplicativos Lightning. Anteriormente, as macros só funcionavam em aplicativos de navegação de console com objetos de caso,
contato, lead e personalizados.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Conhecer o utilitário Macros atualizado

Aprimoramos a aparência e o funcionamento do utilitário Macros.Uma exibição em dois painéis mostra uma lista de macros em um
dos lados.O outro lado mostra os detalhes da macro selecionada. Links para visualizar, editar a executar a macro são facilmente
acessíveis.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Usar modelos de email e anexos em macros

O uso de modelos de email promove a consistência nas mensagens e aumenta a produtividade. Portanto, era inevitável que
associássemos macros a modelos de email. Você pode usar modelos de email do Lightning Experience e do Salesforce Classic em
macros e até mesmo anexar arquivos.Esse recurso é novo no Lightning Experience.

Usar texto rápido em macros

Para dobrar sua produtividade, use texto rápido em macros. Você pode usar texto rápido para inserir mensagens predefinidas em
instruções de macro.Para ser ainda mais produtivo, use campos de mesclagem em texto rápido.Esse recurso é novo no Lightning
Experience.

Abrir o utilitário Macros com um atalho de teclado

Pressione m para acessar rapidamente o utilitário Macros. O novo atalho de teclado só funcionará se o utilitário Macros tiver sido
adicionado ao seu aplicativo. Para adicionar o utilitário Macros ao seu aplicativo, vá até o Gerenciador de aplicativo em
Configuração.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Criar macros mais rapidamente no Macro Builder e fazer mais

Adicionamos atalhos de teclado para acelerar a navegação. Ficou mais fácil identificar o que pode ser feito com uma macro. E você
pode fazer mais coisas com campos de texto.Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

Aumentar sua eficiência com texto rápido
Por que digitar a mesma mensagem 20 vezes, quando você pode inserir mensagens predefinidas, como saudações, notas e respostas
a perguntas comuns? Você pode usar texto rápido em todos os objetos padrão e personalizados nas seguintes ações rápidas compatíveis:
Email, Registro de chamada, Social e bate-papos do Live Agent. Anteriormente, o texto rápido só estava disponível no Salesforce Classic.
O texto rápido é ativado por padrão no Lightning Experience.

O atalho para usar texto rápido no Lightning Experience não é o mesmo do Salesforce Classic.
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• No Lightning Experience, pressione Ctrl+. no Windows ou Cmd+. no macOS.

• No Salesforce Classic, use ;; tanto no Windows como no macOS.

Se você já usava texto rápido no Salesforce Classic, suas mensagens funcionarão no Lightning Experience. Para facilitar as coisas, o
Lightning Experience herda as permissões que você concedeu aos usuários no Salesforce Classic para criar, ler, atualizar e excluir texto
rápido. Se você nunca usou texto rápido, conceda aos seus usuários permissões para criar, atualizar e excluir texto rápido.

Recomendamos adicionar o item Texto rápido ao seu aplicativo para que os usuários possam rastrear e gerenciar todas as suas opções
de texto rápido no mesmo lugar. Para adicioná-lo ao seu aplicativo, use o Gerenciador de aplicativo em Configuração.

Para criar texto rápido, clique em Novo no modo de exibição de lista de texto rápido.

Ao criar texto rápido, você atribui um nome, especifica o texto que deseja reutilizar e escolhe uma categoria e canal. A categoria agrupa
o texto rápido comum e o canal determina onde ele pode ser usado. Por exemplo, ao criar uma saudação para emails, selecione a
categoria Saudações e o canal Email.

Para personalizar o texto rápido, você pode adicionar campos de mesclagem à mensagem. Por exemplo, crie uma saudação com o
campo de mesclagem Contact.FirstName  para usar o nome de um contato. Você pode inserir campos de mesclagem para os
seguintes objetos: contas, casos, contatos, objetos personalizados, leads, oportunidades, organização, usuários e ordens de trabalho.
Lembre-se disto ao adicionar campos de mesclagem ao texto rápido.

• Quando os campos de mesclagem não se aplicam ao registro em que você está trabalhando, o campo de mesclagem permanece
em branco ao ser resolvido. Por exemplo, um texto rápido com o campo de mesclagem Case.CaseNumber  é resolvido
corretamente na ação Registro de chamada de um caso. Porém, o mesmo campo de mesclagem é resolvido em branco ao inserir
texto rápido na ação Registro de chamada de uma ordem de serviço.

• Em bate-papos do Live Agent, só é possível usar campos de mesclagem para os seguintes objetos: conta, caso, contato e lead.

Para ver qual será a aparência de uma mensagem com campos de mesclagem, clique em Visualizar na página Novo texto rápido ou
na página de registro de mensagens existentes. Em seguida, selecione os registros específicos.

Você já está pronto para usar texto rápido? Pressione Ctrl+. no Windows ou Cmd+. no macOS. Em seguida, selecione o texto rápido que
deseja inserir.
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Você pode pesquisar seu texto rápido para localizar exatamente o que precisa. Se os resultados da pesquisa localizarem apenas um item,
simplesmente pressione Enter para inserir a mensagem.

CONSULTE TAMBÉM:

Usar texto rápido em macros

Ajuda do Salesforce: Considerações sobre texto rápido (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Fornecer acesso a texto rápido aos usuários (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Usar macros para fazer o seu trabalho em qualquer lugar
Não desperdice seu tempo clicando em diversos lugares e atualizando registros sucessivamente com as mesmas informações. Use
macros para atualizar a maioria dos registros de objeto padrão e personalizado em todos os aplicativos Lightning. Anteriormente, as
macros só funcionavam em aplicativos de navegação de console com objetos de caso, contato, lead e personalizados.Essa alteração se
aplica somente ao Lightning Experience.

Aqui está uma macro configurada para trabalhar com contas.
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Seus usuários precisarão das permissões corretas para criar e usar macros. Consulte Criar macros no Lightning Experience em nossa
ajuda online.

As macros funcionam em todos os objetos que permitem ações rápidas e têm um layout de página personalizável. Entretanto, não
recomendamos usar macros nos itens a seguir.

• Produtos de oportunidade

• Campo Tamanho da equipe no objeto Equipe de serviço

• Artigos do Knowledge

• Objeto Mensagem de email (não confundir com a ação Email, que funciona perfeitamente com macros)

• Ação rápida Social no editor de feed de casos fornecido com o Atendimento ao cliente social

CONSULTE TAMBÉM:

Conhecer o utilitário Macros atualizado

Usar modelos de email e anexos em macros

Usar texto rápido em macros

Abrir o utilitário Macros com um atalho de teclado

Criar macros mais rapidamente no Macro Builder e fazer mais

Conhecer o utilitário Macros atualizado
Aprimoramos a aparência e o funcionamento do utilitário Macros.Uma exibição em dois painéis mostra uma lista de macros em um dos
lados.O outro lado mostra os detalhes da macro selecionada. Links para visualizar, editar a executar a macro são facilmente acessíveis.Essa
alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Dica:  Para economizar seu tempo, também introduzimos pequenas atualizações nos comandos de teclado.

• Se seus resultados de pesquisa mostrarem apenas um item, simplesmente pressione Enter para executar a macro.

• Se o foco estiver na barra de pesquisa, pressione a seta para baixo para navegar até a lista de macros. Em seguida, pressione
Enter para executar uma macro.

Usar modelos de email e anexos em macros
O uso de modelos de email promove a consistência nas mensagens e aumenta a produtividade. Portanto, era inevitável que associássemos
macros a modelos de email. Você pode usar modelos de email do Lightning Experience e do Salesforce Classic em macros e até mesmo
anexar arquivos.Esse recurso é novo no Lightning Experience.

Para adicionar um modelo de email a uma macro, clique na ação Email no Macro Builder. Em seguida, clique em Inserir modelo de
email. Também é possível aplicar mais de um modelo. Por exemplo, você pode usar o Assunto de um modelo de email e o Corpo de
outro.

Para anexar um arquivo, clique em Inserir anexo.

Dica:  Se um modelo de email já incluir um anexo, ele será incluído automaticamente na macro. Clique no X para removê-lo.
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Para revisar o que está contido no modelo, use os ícones Visualizar na página de gravação de macro do aplicativo.

Se um modelo de email for atualizado, a macro usará automaticamente o modelo atualizado.
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Nota:  O Salesforce possui dois tipos de anexos: os que são carregados no Salesforce Classic e os que são carregados no Lightning
Experience. Se um anexo tiver sido carregado no Salesforce Classic, adicione-o a um modelo do Salesforce Classic e aplique esse
modelo à macro. O mesmo se aplica ao Lightning Experience. Adicione o anexo a um modelo de email do Lightning ou simplesmente
clique em Inserir anexo.

Usar texto rápido em macros
Para dobrar sua produtividade, use texto rápido em macros. Você pode usar texto rápido para inserir mensagens predefinidas em
instruções de macro.Para ser ainda mais produtivo, use campos de mesclagem em texto rápido.Esse recurso é novo no Lightning
Experience.

O texto rápido é ativado por padrão no Lightning Experience. Procure pelo ícone de texto rápido no Macro Builder.

Na página de gravação de macro, use o ícone Visualizar para revisar o conteúdo do modelo.
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Nota:  As macros não observam os canais de texto rápido. Por exemplo, digamos que você configure texto rápido para ser utilizado
somente em um canal, como Email. Quando estiver em uma macro, o texto rápido também poderá ser usado em ações como
Registro de chamada.

Abrir o utilitário Macros com um atalho de teclado
Pressione m para acessar rapidamente o utilitário Macros. O novo atalho de teclado só funcionará se o utilitário Macros tiver sido
adicionado ao seu aplicativo. Para adicionar o utilitário Macros ao seu aplicativo, vá até o Gerenciador de aplicativo em Configuração.Essa
alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Aqui está o novo atalho de teclado para Macros no painel Atalhos de teclado. Para exibir esse painel, pressione Ctrl + / no Windows ou
Cmd + / no macOS.
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Criar macros mais rapidamente no Macro Builder e fazer mais
Adicionamos atalhos de teclado para acelerar a navegação. Ficou mais fácil identificar o que pode ser feito com uma macro. E você pode
fazer mais coisas com campos de texto.Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

As ações e campos selecionáveis são destacados por uma borda pontilhada.

Você pode inserir até 4.000 caracteres na maioria dos campos de texto. Anteriormente, o limite era de 1.000 caracteres. Também é
possível inserir texto antes do texto existente. Anteriormente, só era possível substituir texto ou inseri-lo após o texto existente.
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Para ver quais são os atalhos de teclado disponíveis para o Macro Builder, pressione Ctrl + / no Windows ou Cmd + / no macOS.
Alternativamente, você pode usar o menu Ajuda.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar macros no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Casos: ações rápidas em massa, caminho de casos e aprimoramentos
de email

EDIÇÕES

Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Expandimos significativamente a capacidade das Ações rápidas com a possibilidade de executar
ações em múltiplos registros de objetos de caso, de lead ou personalizados. As ações rápidas em
massa para a criação e atualização de registros tornam os agentes mais eficientes. Use Caminhos
de casos para determinar e personalizar os estágios mais importantes de um caso para a sua
organização e fornecer orientação para o sucesso dos agentes. Também foram introduzidas melhorias
de email, sempre priorizando a produtividade dos agentes.
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NESTA SEÇÃO:

Ações rápidas em massa no Lightning Experience

Agora os agentes podem executar ações rápidas em massa em até 200 itens em um modo de exibição de lista de casos, leads e
objetos personalizados. Além de proporcionar uma economia de tempo considerável aos agentes, esse recurso também será
apreciado pelos gerentes porque torna muito mais fácil manter os dados atualizados.

A pesquisa de email finalmente chegou

Agora é possível pesquisar emails no Salesforce.

Responder e encaminhar email

Agora você pode encaminhar emails no Feed de casos! Além disso, os botões Responder, Responder a todos e Encaminhar estão
disponíveis no Feed de casos, na página inicial do registro Mensagem de email e na lista relacionada Email do caso.

O editor padrão de email agora é HTML

O editor de email agora tem um padrão de HTML, facilitando o uso de conteúdo HTML pelos agentes no Lightning Experience.

Caminho de caso para Lightning Experience

Use Caminho para configurar um fluxo para registros de caso, permitindo que seus agentes se concentrem nas informações mais
importantes.

Criar ações de envio para processos de aprovação de email no Lightning Experience

Se sua organização tiver rascunhos de email ativados, você poderá criar processos de aprovação para garantir que as pessoas certas
aprovem os rascunhos antes que sejam enviados para os destinatários. Configure ações de envio, que enviam automaticamente os
rascunhos de email, no Lightning Experience.Anteriormente, era necessário alternar para o Salesforce Classic para configurar ações
de envio.

Ações rápidas em massa no Lightning Experience

EDIÇÕES

Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Agora os agentes podem executar ações rápidas em massa em até 200 itens em um modo de
exibição de lista de casos, leads e objetos personalizados. Além de proporcionar uma economia de
tempo considerável aos agentes, esse recurso também será apreciado pelos gerentes porque torna
muito mais fácil manter os dados atualizados.

• Em um modo de exibição de lista, os agentes podem criar ou atualizar múltiplos registros para
realizar funções cotidianas, como atualizar os comentários ou o status dos casos.

• As ações rápidas em massa estão disponíveis somente no Lightning Experience para aplicativos
de navegação de console e padrão.

• Para permitir que seus agentes usem ações rápidas em massa, acesse o layout de pesquisa do objeto apropriado e edite o layout
de pesquisa do modo de exibição de lista.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Considerações sobre ações rápidas em massa (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Ajuda do Salesforce: Configurar ações rápidas em massa (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
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A pesquisa de email finalmente chegou

EDIÇÕES

Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Agora é possível pesquisar emails no Salesforce.

Você pode realizar uma pesquisa global no Lightning Experience por:

• Endereço CCO, endereço CC, endereço do remetente, assunto, corpo de texto, endereço do
destinatário.

• Todos os campos personalizados dos tipos texto, área de texto, área de texto longo, área de
rich text, email e telefone.

Responder e encaminhar email

EDIÇÕES

Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Agora você pode encaminhar emails no Feed de casos! Além disso, os botões Responder, Responder
a todos e Encaminhar estão disponíveis no Feed de casos, na página inicial do registro Mensagem
de email e na lista relacionada Email do caso.

Responder, Responder a todos ou Encaminhar na página inicial do registro ou nas listas relacionadas
agora exibem um compositor de email acoplado fora do Feed de casos.
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• Você ativa isso no Editor do layout de página selecionando o layout Editar mensagem de email e ordenando os itens na seleção
Ações móveis e do Lightning.

Nota:  Essas ações são específicas do email de caso.
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O editor padrão de email agora é HTML

EDIÇÕES

Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

O editor de email agora tem um padrão de HTML, facilitando o uso de conteúdo HTML pelos agentes
no Lightning Experience.

O editor de email agora usa HTML como padrão para o corpo. Você deve ter Email-to-Case ativado
para usar a ação rápida Enviar email no objeto Casos. A ação rápida Enviar email é criada por padrão
quando você ativa Email-to-Case em novas organizações. Se sua organização foi criada antes de
Spring '17, ou se você ativou Email-to-Case antes de Spring '17, crie uma ação rápida Enviar email.

1. Você deve criar a ação rápida Enviar email.

2. Organize os campos de email na ordem desejada. Quando um agente seleciona a ação rápida, os campos de email são exibidos
nesta ordem.

3. No menu Campos da mensagem de email, arraste campos para o layout de email. Para remover campos, arraste-os do layout de
email para a seção Campos da mensagem de email. A nova lista é: endereço Para, endereço CC, endereço CCO, assunto e corpo em
HTML.

Caminho de caso para Lightning Experience

EDIÇÕES

Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Use Caminho para configurar um fluxo para registros de caso, permitindo que seus agentes se
concentrem nas informações mais importantes.

Com o Caminho de caso, você pode determinar e personalizar os estágios que são mais importantes
para a sua organização e fornecer orientações para o sucesso dos agentes. Inclua detalhes sobre
informações cruciais em cada estágio do caso, além de dicas para estabelecer e manter
relacionamentos positivos com os clientes e até links para feeds relevantes.

As etapas do caminho, que consistem em valores de campo de lista de opções, podem ser:

• Filtradas, dependendo do tipo de registro

• Reordenadas alterando a ordem dos valores na definição do campo de lista de opções

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Caminho (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
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Criar ações de envio para processos de aprovação de email no Lightning Experience
Se sua organização tiver rascunhos de email ativados, você poderá criar processos de aprovação para garantir que as pessoas certas
aprovem os rascunhos antes que sejam enviados para os destinatários. Configure ações de envio, que enviam automaticamente os
rascunhos de email, no Lightning Experience.Anteriormente, era necessário alternar para o Salesforce Classic para configurar ações de
envio.

Nota:  Esta alteração se refere à página de configuração Ações de envio em Configuração, que agora está disponível no Lightning
Experience.

Console de serviço: páginas com regiões fixadas, texto rápido e ações
rápidas em massa

EDIÇÕES

Disponível em: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer
Editions com Service Cloud

Adicione regiões fixadas para permitir que seus agentes continuem exibindo informações de registro
de caso enquanto visualizam subguias. Agora os agentes podem usar texto rápido, executar ações
em massa em seus casos e muito mais.Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

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.

Não é possível migrar aplicativos de console do Salesforce Classic para o Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Trabalhar e responder mais rapidamente no Console de serviço

Os agentes de serviço podem usar texto rápido para inserir mensagens predefinidas, como saudações e notas, em publicações
sociais, bate-papos do Live Agent e em outros lugares. Elimine as tarefas repetitivas criando macros em mais objetos. Os agentes
também podem atualizar vários casos ao mesmo tempo no modo de exibição de lista.Essas alterações se aplicam somente ao
Lightning Experience.

Introdução ao Omni-Channel no Lightning Experience com um novo fluxo de configuração

Quer seja um novo usuário do Omni-Channel ou queira apenas conferi-lo no Lightning Experience, você vai adorar o novo fluxo do
Omni-Channel em Configuração de serviço. O fluxo o conduz pela configuração e priorização das suas filas e adiciona o utilitário
Omni-Channel ao seu aplicativo de console de serviço padrão para que você possa testá-lo.Essa alteração se aplica somente ao
Lightning Experience.

Adicionar conhecimentos ao seu aplicativo com o fluxo de configuração do Knowledge

O fluxo Configuração de serviço do Lightning Knowledge agora adiciona Knowledge ao menu de itens do aplicativo Console de
serviço. Se já tiver ativado o Lightning Knowledge, você poderá adicionar Knowledge ao menu de itens usando o Gerenciador de
aplicativo em Configuração.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Limitações do console do Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)
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Trabalhar e responder mais rapidamente no Console de serviço
Os agentes de serviço podem usar texto rápido para inserir mensagens predefinidas, como saudações e notas, em publicações sociais,
bate-papos do Live Agent e em outros lugares. Elimine as tarefas repetitivas criando macros em mais objetos. Os agentes também
podem atualizar vários casos ao mesmo tempo no modo de exibição de lista.Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

Adicionar regiões fixadas a páginas do console e nunca mais alternar entre guias (1)
Personalize o aplicativo Console de serviço usando páginas com regiões fixadas para que os agentes possam visualizar e trabalhar
com informações de registro em diferentes subguias. A região fixada está destacada em amarelo na captura de tela.

Guiar seus agentes com o caminho do caso (2)
O caminho guia seus agentes ao longo das etapas de um processo de caso — por exemplo, a resposta inicial, a transferência para
instâncias superiores e o encerramento do caso.

Usar macros para fazer o seu trabalho em qualquer lugar (3)
Agora os agentes podem usar macros para atualizar a maioria dos registros de objeto padrão e personalizado no aplicativo Console
de serviço.

Aumentar sua eficiência com texto rápido (4)
Economize tempo e insira mensagens predefinidas. Os agentes podem usar texto rápido nas seguintes ações rápidas compatíveis
em todos os objetos padrão e personalizados: Email, Registro de chamada, Social e bate-papos do Live Agent.

Reduzir o congestionamento de páginas de console com seções recolhíveis (5)
Para organizar e apresentar informações em seções que podem ser recolhidas e expandidas, personalize suas páginas do aplicativo
Console de serviço com o componente Acordeão.

Executar ações rápidas em massa em casos
Agora seus agentes podem executar ações rápidas em múltiplos registros, até um limite de 200 itens, em um modo de exibição de
lista de casos, leads e objetos personalizados.

Usar guias da Web para exibir conteúdo de terceiros no console do Lightning
Use guias da Web com domínios de terceiros para que seus agentes possam acessar aplicativos da Web ou outros sites a partir do
aplicativo Console de serviço.
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Usar métodos do Kit de ferramentas de integração do console do Classic no Lightning Experience
A partir da versão 42.0 da API do Kit de ferramentas de integração do console do Salesforce, muitos métodos do Salesforce Classic
usados em páginas do Visualforce existentes e guias da Web de terceiros também funcionam no Lightning Experience.

Substituir ações de componente do Lightning em aplicativos de console do Lightning
Prepare-se para adquirir um controle mais detalhado sobre o que os agentes veem quando exibem ou editam um registro ou abrem
uma lista. As substituições de ação que usam componentes do Lightning para Exibir, Novo, Editar e Guia agora têm suporte no
aplicativo Console de serviço.

Copiar e compartilhar URLs de subguia e espaço de trabalho usando atalhos de teclado
Tornamos extremamente fácil para os agentes compartilhar links para subguias ativas ou para todo o espaço de trabalho com suas
subguias.

Usar URLs do Visualforce em métodos openTab e openSubtab do Lightning
Você quer abrir uma página do Visualforce em um espaço de trabalho ou subguia no aplicativo Console de serviço? Com os métodos
openTab e openSubtab  da API JavaScript do console do Lightning, basta especificar o URL /apex/myVFPage.

Detectar o tema da UI do console do Lightning em páginas do Visualforce
Agora as páginas do Visualforce podem detectar se estão sendo carregadas no tema de UI para aplicativos Lightning com navegação
de console ou no tema de UI para aplicativos Lightning com navegação padrão.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Limitações do console do Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Introdução ao Omni-Channel no Lightning Experience com um novo fluxo de
configuração
Quer seja um novo usuário do Omni-Channel ou queira apenas conferi-lo no Lightning Experience, você vai adorar o novo fluxo do
Omni-Channel em Configuração de serviço. O fluxo o conduz pela configuração e priorização das suas filas e adiciona o utilitário
Omni-Channel ao seu aplicativo de console de serviço padrão para que você possa testá-lo.Essa alteração se aplica somente ao Lightning
Experience.

O fluxo de configuração do Omni-Channel o conduz pela criação dos objetos necessários ao Omni-Channel, como uma fila e uma
configuração de roteamento, e permite que você comece a usar o canal de serviço Casos. Você também adiciona usuários para que eles
possam receber solicitações de trabalho no console e decide qual é a capacidade de trabalho de cada um. Para criar filas com diferentes
tamanhos e prioridades de item de trabalho, execute o fluxo novamente.

Para iniciar o fluxo, abra a página inicial de Configuração de serviço e acesse o bloco Configuração do Omni-Channel no alto da página.

Quando terminar, você poderá usar o Criador de processos para definir critérios que enviem os casos recebidos diretamente para suas
filas do Omni-Channel.

Dica:  Adicione a si mesmo como um usuário durante o fluxo para poder acessar diretamente seu aplicativo de console de serviço
padrão e fazer login como um agente do Omni-Channel. Então você poderá enviar um caso para a sua fila e observá-lo aparecer
como uma solicitação de trabalho no utilitário Omni-Channel.

Adicionar conhecimentos ao seu aplicativo com o fluxo de configuração do Knowledge
O fluxo Configuração de serviço do Lightning Knowledge agora adiciona Knowledge ao menu de itens do aplicativo Console de serviço.
Se já tiver ativado o Lightning Knowledge, você poderá adicionar Knowledge ao menu de itens usando o Gerenciador de aplicativo em
Configuração.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Live Agent: texto rápido e suporte ao Knowledge no Lightning Experience
Os agentes podem inserir respostas padronizadas rapidamente com o texto rápido e consultar artigos do Knowledge durante o bate-papo
no Lightning Experience. Os agentes também podem excluir transcrições Em espera no Salesforce Classic e no Lightning Experience.
As versões otimizadas asseguram uma melhor experiência em bate-papos que estão em andamento quando uma versão é entregue.

NESTA SEÇÃO:

Bater papo mais rapidamente com o texto rápido no Lightning Experience

Permita que os agentes obtenham ganhos de produtividade usando texto rápido enquanto batem papo no Lightning Experience.
Os agentes podem inserir rapidamente respostas padronizadas, como respostas às dúvidas mais comuns dos clientes, em bate-papos
do Live Agent. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Bate-papos mais inteligentes com o Lightning Knowledge

Permita que os agentes acessem as valiosas informações armazenadas em sua base do Salesforce Knowledge durante bate-papos
no Lightning Experience. Os agentes podem pesquisar artigos no componente Knowledge e compartilhar artigos do Knowledge
com os clientes anexando-os ao bate-papo. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Excluir transcrições de chat Em espera

Você está removendo transcrições antigas? Transcrições de bate-papos realizados há mais de 24 horas que estejam com o status
Em espera podem ser excluídas. Anteriormente, não era possível excluir transcrições que tinham o status Em Espera. Essa alteração
se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Versões otimizadas para bate-papos

As versões otimizadas permitem que a Salesforce transmita as versões para as organizações sem interromper bate-papos em
andamento. Obtenha os benefícios de uma nova versão com a confiança de que os agentes continuarão batendo papo sem
interrupções. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Bater papo mais rapidamente com o texto rápido no Lightning Experience
Permita que os agentes obtenham ganhos de produtividade usando texto rápido enquanto batem papo no Lightning Experience. Os
agentes podem inserir rapidamente respostas padronizadas, como respostas às dúvidas mais comuns dos clientes, em bate-papos do
Live Agent. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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CONSULTE TAMBÉM:

Aumentar sua eficiência com texto rápido

Bate-papos mais inteligentes com o Lightning Knowledge
Permita que os agentes acessem as valiosas informações armazenadas em sua base do Salesforce Knowledge durante bate-papos no
Lightning Experience. Os agentes podem pesquisar artigos no componente Knowledge e compartilhar artigos do Knowledge com os
clientes anexando-os ao bate-papo. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Excluir transcrições de chat Em espera
Você está removendo transcrições antigas? Transcrições de bate-papos realizados há mais de 24 horas que estejam com o status Em
espera podem ser excluídas. Anteriormente, não era possível excluir transcrições que tinham o status Em Espera. Essa alteração se aplica
tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Versões otimizadas para bate-papos
As versões otimizadas permitem que a Salesforce transmita as versões para as organizações sem interromper bate-papos em andamento.
Obtenha os benefícios de uma nova versão com a confiança de que os agentes continuarão batendo papo sem interrupções. Essa
alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Omni-Channel: roteamento baseado em habilidades e outros recursos
que você vai adorar no Lightning Experience

EDIÇÕES

Disponível em: Salesforce
Classic e Lightning
Experience

O Omni-Channel está
disponível em: Professional,
Essentials, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

Encaminhe trabalho aos agentes usando habilidades em vez de filas com o roteamento baseado
em habilidades (beta). O Supervisor do Omni-Channel está disponível ao público em geral no
Lightning Experience e o Roteamento externo (beta) está disponível no Lightning Experience. Os
métodos de console para Lightning Experience que introduzimos na versão Winter '18 estão
disponíveis ao público em geral. Os compromissos do Omni-Channel que você tanto aprecia no
Salesforce Classic agora estão disponíveis no Lightning Experience. Também aumentamos os limites
de roteamento e adicionamos funcionalidades, como fluxos de trabalho e acionadores.

NESTA SEÇÃO:

Transmitir imediatamente o trabalho correto ao agente certo com o roteamento baseado em
habilidades (beta)

Atribua habilidades aos seus agentes e encaminhe itens de trabalho para eles com base em
seus conjuntos de habilidades usando o roteamento baseado em habilidades (beta). Você pode usar o roteamento baseado em
habilidades em vez de filas como uma maneira mais flexível de rotear casos e itens de trabalho. O roteamento baseado em habilidades
usa os objetos Recurso de serviço, Habilidade e Roteamento de serviço pendente e é configurado por meio da API. Entre em contato
com a Salesforce para ativar o roteamento baseado em habilidades para Omni-Channel. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning
Experience quanto ao Salesforce Classic.

Usar roteamento externo (beta) no Lightning Experience

Seus agentes podem processar trabalhos roteados externamente no Lightning Experience. Anteriormente, os agentes precisavam
usar o Salesforce Classic para aceitar itens de trabalho externos. O roteamento externo (beta) permite integrar uma implementação
de roteamento externo ao Omni-Channel para que os agentes recebam trabalho de qualquer origem no mesmo console. Entre em
contato com a Salesforce para ativar o roteamento externo para Omni-Channel. Essa alteração se aplica somente ao Lightning
Experience.

Monitorar sua central de suporte com o Supervisor do Omni-Channel no Lightning Experience (disponível ao público em geral)

O Supervisor do Omni-Channel está Disponível ao público em geral no Lightning Experience. 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. Além disso, você pode usar a mesma funcionalidade
de layout compacto do Salesforce Classic para exibir os detalhes que são mais relevantes para a sua equipe.
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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.
Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Usar acionadores e fluxos de trabalho à vontade com Trabalho do agente e Presença de serviço do usuário

Use acionadores e regras de fluxo de trabalho com Trabalho do agente e Presença de serviço do usuário. Além disso, mais opções
de personalização e controle foram adicionadas à configuração do Omni-Channel no Salesforce Classic. Essa alteração se aplica tanto
ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Usar métodos e compromissos de console do Omni-Channel no Lightning Experience (disponível ao público em geral)

Os métodos de console do Omni-Channel que introduzimos na versão Winter '18 estão disponíveis ao público em geral. Além disso,
os compromissos de console do Omni-Channel no Kit de ferramentas de integração do console do Salesforce foram reempacotados
e estão disponíveis na API JavaScript do console do Lightning. Portanto, vá em frente e forneça aos seus agentes do Lightning
Experience todos os benefícios personalizados de produtividade que os agentes do Salesforce Classic usam e adoram.

Fazer mais com os limites de roteamento expandidos

Aumentamos nossos limites para 30.000 itens de trabalho por hora e um total de 100.000 itens de trabalho na fila para que seus
agentes possam deixar mais clientes satisfeitos. Anteriormente, os limites eram de 15.000 itens de trabalho por hora com um total
de 30.000 itens na fila. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Transmitir imediatamente o trabalho correto ao agente certo com o roteamento
baseado em habilidades (beta)
Atribua habilidades aos seus agentes e encaminhe itens de trabalho para eles com base em seus conjuntos de habilidades usando o
roteamento baseado em habilidades (beta). Você pode usar o roteamento baseado em habilidades em vez de filas como uma maneira
mais flexível de rotear casos e itens de trabalho. O roteamento baseado em habilidades usa os objetos Recurso de serviço, Habilidade e
Roteamento de serviço pendente e é configurado por meio da API. Entre em contato com a Salesforce para ativar o roteamento baseado
em habilidades para Omni-Channel. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Esta versão contém uma versão beta do roteamento baseado em habilidades, o que significa que é um recurso de alta qualidade com
limitações conhecidas. Para obter informações sobre a ativação desse recurso na sua organização, entre em contato com a Salesforce.
O roteamento baseado em habilidades 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 roteamento
baseado em habilidades no grupo IdeaExchange da Trailblazer Community.

Usar roteamento externo (beta) no Lightning Experience
Seus agentes podem processar trabalhos roteados externamente no Lightning Experience. Anteriormente, os agentes precisavam usar
o Salesforce Classic para aceitar itens de trabalho externos. O roteamento externo (beta) permite integrar uma implementação de
roteamento externo ao Omni-Channel para que os agentes recebam trabalho de qualquer origem no mesmo console. Entre em contato
com a Salesforce para ativar o roteamento externo para Omni-Channel. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

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.
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Monitorar sua central de suporte com o Supervisor do Omni-Channel no Lightning
Experience (disponível ao público em geral)
O Supervisor do Omni-Channel está Disponível ao público em geral no Lightning Experience. 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. Além disso, você pode usar a mesma funcionalidade de layout
compacto do Salesforce Classic para exibir os detalhes que são mais relevantes para a sua equipe.

E agora você fornece à sua equipe os detalhes mais necessários com layouts compactos. Crie um layout compacto para os objetos que
sua equipe manipula para personalizar os detalhes exibidos no Supervisor do Omni-Channel. Em seguida, atribua o novo layout como
o layout compacto principal do objeto.

Para fornecer todas essas percepções aos seus supervisores, adicione o Supervisor do Omni-Channel ao Console de serviço do Lightning
como um item selecionado. Em seguida, certifique-se de que seus supervisores têm acesso a ele.

Os seguintes aspectos devem ser considerados ao usar o Supervisor do Omni-Channel no Lightning Experience.

• 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. Essa
alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Nota: Como um recurso beta, as configurações de Supervisor do Omni-Channel estão em visualização e não fazem parte dos
"Serviços" especificados no seu contrato de assinatura mestre com a Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome
suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a
disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse
recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe
suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, as
reservas de direitos da Salesforce, as obrigações relacionadas aos Serviços e os termos relativos a aplicativos e conteúdos não
originários da Salesforce se aplicam igualmente ao seu uso desse recurso. Você pode fornecer feedback e sugestões sobre esse
recurso no IdeaExchange, na Trailblazer Community.

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.
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Usar acionadores e fluxos de trabalho à vontade com Trabalho do agente e Presença
de serviço do usuário
Use acionadores e regras de fluxo de trabalho com Trabalho do agente e Presença de serviço do usuário. Além disso, mais opções de
personalização e controle foram adicionadas à configuração do Omni-Channel no Salesforce Classic. Essa alteração se aplica tanto ao
Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Usar métodos e compromissos de console do Omni-Channel no Lightning Experience
(disponível ao público em geral)
Os métodos de console do Omni-Channel que introduzimos na versão Winter '18 estão disponíveis ao público em geral. Além disso, os
compromissos de console do Omni-Channel no Kit de ferramentas de integração do console do Salesforce foram reempacotados e
estão disponíveis na API JavaScript do console do Lightning. Portanto, vá em frente e forneça aos seus agentes do Lightning Experience
todos os benefícios personalizados de produtividade que os agentes do Salesforce Classic usam e adoram.

CONSULTE TAMBÉM:

APIs do Console do Salesforce

Fazer mais com os limites de roteamento expandidos
Aumentamos nossos limites para 30.000 itens de trabalho por hora e um total de 100.000 itens de trabalho na fila para que seus agentes
possam deixar mais clientes satisfeitos. Anteriormente, os limites eram de 15.000 itens de trabalho por hora com um total de 30.000
itens na fila. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Snap-Ins para Web: componentes pré-bate-papo do Lightning, roteamento
direto para botão, convites automatizados e muito mais

EDIÇÕES

Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Personalize o formulário pré-bate-papo e use roteamento direto para botão, convites automatizados
e regras de dados confidenciais. Se estiver usando o componente Bate-papo do Snap-Ins em sua
comunidade ou o Lightning Out (beta) para realizar o login dos seus clientes, você poderá definir
alguns campos de pré-bate-papo para serem preenchidos automaticamente quando eles solicitarem
um bate-papo. Há mais algumas alterações na configuração e no snippet de código do Snap-Ins.
Para usar os recursos mais recentes, atualize os snippets de código existentes para a versão 4.0.

NESTA SEÇÃO:

Personalizar o pré-bate-papo com componentes do Lightning

Personalize os campos, o layout, os botões, as imagens, a validação e qualquer outra parte da interface de usuário pré-bate-papo
usando um componente do Lightning personalizado. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Rotear bate-papos para um botão com base em respostas pré-bate-papo

O roteamento direto para botão permite fazer tudo certo da primeira vez e reduzir as transferências de bate-papo entre agentes.
Configure seu snap-in para rotear bate-papos para diferentes botões de bate-papo com base nas respostas do cliente em qualquer
dos campos pré-bate-papo. Use sua imaginação. Atualize o snippet de código para a versão 4.0 e use o roteamento direto para
botão. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
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Ser proativo com convites de bate-papo automatizados

Conecte um convite de bate-papo automatizado à sua implantação do Snap-Ins para convidar seus clientes de maneira proativa a
bater papo com um agente. Seu convite poderá deslizar, surgir aos poucos ou aparecer em qualquer lugar da página, dependendo
dos critérios que você definir. Use HTML ou CSS personalizado para que o convite de bate-papo siga a identidade visual da sua
empresa. Para usar convites, atualize o snippet de código para a versão 4.0. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience
quanto ao Salesforce Classic.

Preencher campos de pré-bate-papo para visitantes que efetuaram login

Por que forçar seus clientes a inserir um nome e email quando eles já efetuaram login no seu site? Quer o seu snap-in esteja em sua
comunidade ou fora do Salesforce com o Lightning Out (beta), você pode definir campos de pré-bate-papo para serem preenchidos
automaticamente quando os clientes solicitam um bate-papo. Para usar esse recurso, atualize seu snippet de código para a versão
4.0. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Proteger dados de clientes usando regras de dados confidenciais

Por mais que os clientes confiem no trabalho dos agentes, talvez não seja aconselhável que eles enviem informações confidenciais
(como um número de cartão de crédito) diretamente em um bate-papo. Defina regras para bloquear padrões específicos, de modo
que as informações privadas sejam omitidas ou substituídas por caracteres selecionados na transcrição do bate-papo. Essa alteração
se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Manter sua página pós-bate-papo no snap-in

Quer você queira enviar os clientes para uma determinada página da Web ou solicitar o feedback deles após um bate-papo, o URL
pós-bate-papo é aberto dentro do snap-in. Anteriormente, a página pós-bate-papo era aberta em uma nova janela. Essa alteração
se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Atualizações na configuração do Snap-Ins e na versão 4.0 do snippet de código

Fizemos alguns ajustes na configuração do Snap-Ins e no snippet de código. Separamos a configuração de snap-in das configurações
específicas de bate-papo. A versão 4.0 do snippet de código tem alguns parâmetros novos. Atualize os snippets de código existentes
para usar convites automatizados, roteamento direto para botão e preenchimento prévio de campos no formulário pré-bate-papo
para usuários que já efetuaram login. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Personalizar o pré-bate-papo com componentes do Lightning
Personalize os campos, o layout, os botões, as imagens, a validação e qualquer outra parte da interface de usuário pré-bate-papo usando
um componente do Lightning personalizado. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Acesse o console do desenvolvedor e crie um componente do Lightning que implemente a nova interface
lightningsnapin:prechatUI. Em seguida, use métodos aura no novo componente lightningsnapin:prechatAPI
para criar seu componente pré-bate-papo personalizado.

• getPrechatFields  retorna os campos pré-bate-papo definidos na configuração do Snap-Ins.

• validateFields  retorna um objeto informando se os campos pré-bate-papo são válidos para iniciar um bate-papo, detalhando
os campos inválidos.

• startChat  envia uma solicitação de bate-papo que inclui os valores de campo pré-bate-papo.

Rotear bate-papos para um botão com base em respostas pré-bate-papo
O roteamento direto para botão permite fazer tudo certo da primeira vez e reduzir as transferências de bate-papo entre agentes. Configure
seu snap-in para rotear bate-papos para diferentes botões de bate-papo com base nas respostas do cliente em qualquer dos campos
pré-bate-papo. Use sua imaginação. Atualize o snippet de código para a versão 4.0 e use o roteamento direto para botão. Essa alteração
se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
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Você pode definir um botão de bate-papo específico para cada opção em uma lista de opções ou mesmo para certas palavras-chave
em campos de texto. Por exemplo, se o cliente escolher "Laptop" em uma lista de opções, envie a solicitação de bate-papo para um
botão vinculado à habilidade de agente ou fila do Omni-Channel "Laptop". Da mesma forma, se o cliente descrever o motivo da solicitação
de bate-papo em um campo de texto e inserir "laptop", encaminhe o bate-papo para seus agentes "Laptop".

Quando você gerar um novo snippet de código 4.0, a função de roteamento direto para botão estará disponível em um comentário do
código.

embedded_svc.settings.directToButtonRouting = function(prechatFormData) {
// Dynamically changes the button ID based on what the visitor enters in the pre-chat form.

//Returns a valid button ID.
};

Ser proativo com convites de bate-papo automatizados
Conecte um convite de bate-papo automatizado à sua implantação do Snap-Ins para convidar seus clientes de maneira proativa a bater
papo com um agente. Seu convite poderá deslizar, surgir aos poucos ou aparecer em qualquer lugar da página, dependendo dos critérios
que você definir. Use HTML ou CSS personalizado para que o convite de bate-papo siga a identidade visual da sua empresa. Para usar
convites, atualize o snippet de código para a versão 4.0. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce
Classic.

O convite pode ser acionado com base em critérios, como o tempo de visualização de uma determinada página ou o valor atingido
pelo carrinho de compras do cliente. Quando o cliente solicita um bate-papo com o convite, o snap-in vai para o lugar habitual na tela.

Crie convites em Configuração do Salesforce Classic. Insira Botão de bate-papo  na caixa Busca rápida e selecione Botões e
convites de bate-papo. Seu convite deverá estar marcado como ativo e conectado à implantação do Live Agent utilizada pelo snap-in.
Em seguida, substitua as funções JavaScript para convites no snippet de código de snap-ins 4.0 (elas já estão incluídas como comentários
no código) e personalize o HTML e CSS.

Os convites no Bate-papo do Snap-Ins funcionam de maneira ligeiramente diferente do Live Agent:

• A posição e a animação não se aplicam a clientes que estão usando um navegador móvel. Eles veem o convite acima do snap-in
com o tipo de animação "fade".

• Não há suporte a animações personalizadas.

• Os campos que não têm suporte nos botões de bate-papo do Snap-Ins também não são compatíveis com convites do Snap-Ins:
Página de formulário pré-bate-papo, URL de formulário pré-bate-papo, Página de bate-papo personalizada, Imagem do convite e
Site para recursos.

Preencher campos de pré-bate-papo para visitantes que efetuaram login
Por que forçar seus clientes a inserir um nome e email quando eles já efetuaram login no seu site? Quer o seu snap-in esteja em sua
comunidade ou fora do Salesforce com o Lightning Out (beta), você pode definir campos de pré-bate-papo para serem preenchidos
automaticamente quando os clientes solicitam um bate-papo. Para usar esse recurso, atualize seu snippet de código para a versão 4.0.
Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Quando você usar o componente Bate-papo do Snap-Ins em sua comunidade, defina os campos de contato no formulário pré-bate-papo
a serem preenchidos automaticamente para os clientes. Selecione Preencher campos de pré-bate-papo e os campos Nome, Sobrenome
e Email serão preenchidos quando clientes que já efetuaram login solicitarem um bate-papo.
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Se você usar snap-ins fora do Salesforce, defina o preenchimento automático de qualquer campo de pré-bate-papo no snippet de
código do Snap-Ins. Com o snippet 4.0, incluímos uma linha no código para você personalizar.
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embedded_svc.settings.prepopulatedPrechtaFields = {...}; //Define o preenchimento
automático de campos no formulário pré-bate-papo

Proteger dados de clientes usando regras de dados confidenciais
Por mais que os clientes confiem no trabalho dos agentes, talvez não seja aconselhável que eles enviem informações confidenciais
(como um número de cartão de crédito) diretamente em um bate-papo. Defina regras para bloquear padrões específicos, de modo que
as informações privadas sejam omitidas ou substituídas por caracteres selecionados na transcrição do bate-papo. Essa alteração se aplica
tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Configure regras de dados confidenciais em Configuração do Salesforce Classic (e certifique-se de que a versão do snippet de código é
2.0 ou posterior). Insira Regras de dados confidenciais  na caixa Busca rápida e selecione Regras de dados confidenciais.
As recomendações e limitações para o Live Agent também se aplicam ao Bate-papo do Snap-Ins.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Bloquear dados confidenciais em bate-papos (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Manter sua página pós-bate-papo no snap-in
Quer você queira enviar os clientes para uma determinada página da Web ou solicitar o feedback deles após um bate-papo, o URL
pós-bate-papo é aberto dentro do snap-in. Anteriormente, a página pós-bate-papo era aberta em uma nova janela. Essa alteração se
aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Certifique-se de que o protocolo do URL pós-bate-papo corresponde às páginas em que você colocou o snap-in. Por exemplo, o URL
pós-bate-papo deverá começar com https://  se a página da Web com seu snap-in começar com https//.

Atualizações na configuração do Snap-Ins e na versão 4.0 do snippet de código
Fizemos alguns ajustes na configuração do Snap-Ins e no snippet de código. Separamos a configuração de snap-in das configurações
específicas de bate-papo. A versão 4.0 do snippet de código tem alguns parâmetros novos. Atualize os snippets de código existentes
para usar convites automatizados, roteamento direto para botão e preenchimento prévio de campos no formulário pré-bate-papo para
usuários que já efetuaram login. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

A experiência de configuração do Snap-Ins agora oferece mais opções de personalização. O modo de exibição das configurações de
implantação foi otimizado. Ele permite que você personalize a identidade visual e obtenha seu snippet de código ou avance para as
configurações do Bate-papo do Snap-Ins.
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As configurações de bate-papo são agrupadas em Configurações do Live Agent, permitindo que você controle suas seleções do Live
Agent, sua página pré-bate-papo e seus componentes do Lightning no mesmo lugar. Sensacional!

Ao criar uma nova implantação, você perceberá que a versão 4.0 do snippet de código parece ligeiramente diferente. Lembre-se de
atualizar os snippets de código existentes para usar os recursos mais recentes.

Veja o que mudou no snippet de código para a versão 4.0:

• O parâmetro embedded_svc.settings.directToButtonRouting  foi adicionado como um comentário do código
para permitir que você defina o roteamento direto para botão.

• O parâmetro embedded_svc.settings.prepopulatedPreChatFields  foi adicionado como um comentário do
código para permitir que você defina campos pré-bate-papo a serem preenchidos automaticamente para clientes que efetuaram
login por meio do Lightning Out (beta).

• A funcionalidade de convites foi adicionada. Quando você gera um snippet 4.0 para uma implantação com um convite, nós incluímos
HTML e CSS genéricos para você. Para personalizar a funcionalidade dos botões Iniciar bate-papo e Fechar, substitua as funções
JavaScript embedded_svc.inviteAPI.inviteButton.acceptInvite()  e
embedded_svc.inviteAPI.inviteButton.rejectInvite().
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Snap-Ins para aplicativos móveis: melhorias no SDK

EDIÇÕES

Disponível em: Enterprise,
Unlimited e Developer
Editions

Estamos trabalhando incessantemente para melhorar os SDKs do Snap-Ins para Android e iOS.
Mapeie campos no formulário pré-bate-papo do seu aplicativo a campos de um registro em sua
organização. Personalize artigos do Knowledge com seu próprio JavaScript ou CSS. Também
oferecemos suporte às versões mais recentes do hardware e software: iPhone X, iOS 11 e Android
O.

Visite o site Snap-Ins para aplicativos móveis para obter mais informações.

Gerenciamento de direitos: Exibir marcos de ordem de serviço no Lightning
Experience

EDIÇÕES

Disponível em: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, e Developer
Editions com Service Cloud

Os agentes agora podem ver marcos anteriores, atuais e futuros em ordens de trabalho no Lightning
Experience. Exiba contagens regressivas nos marcos restantes e sinalize marcos como concluídos
no rastreador de marcos reformulado.

Você pode gerenciar campos de marco de ordem de serviço, acionadores, layouts e outros itens
no Gerenciador de objetos em Configuração. Simplesmente procure por Marcos de objeto.

Para permitir que seus agentes vejam os marcos de ordem de serviço, acesse o Criador de aplicativo
Lightning e arraste o componente Marcos para qualquer posição na página de registro de ordem
de serviço.

Quando um processo de direitos é iniciado em uma ordem de serviço, um item de feed é gerado para cada marco no processo para
indicar que um marco foi adicionado à ordem de serviço.
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Como no Salesforce Classic, o rastreador de marcos em ordens de trabalho no Lightning Experience inclui:

• Visualização dos marcos ativos com uma contagem regressiva codificada por cor (1)

• Link Marcar como concluído para cada marco (2)

• Link para exibir ou ocultar marcos adicionais (3)

Nota:  A lista relacionada Marcos de objeto em ordens de trabalho no Lightning Experience oferece suporte somente a estes
campos:

• Data de conclusão

• Criado por

• Data de criação

• Excluído

• Tempo decorrido (min.)

• Modificado pela última vez por

• Data da última modificação

• ID do marco de objeto

• Nome do marco de objeto

• Objeto pai

• Tempo de parada (min.)

• Data-alvo

Se você não estiver familiarizado com o gerenciamento de direitos, consulte os seguintes recursos para começar:

• Direitos e marcos na Ajuda do Salesforce

• Módulo Gerenciamento de direitos no Trailhead
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Atendimento ao cliente social: conhecer melhor os clientes com o
componente Conversas

EDIÇÕES

Disponível em: Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

O Atendimento ao cliente social oferece ainda mais informações sobre o cliente no componente
Conversas. Melhorias como o sentimento do cliente e o status de mídia social, entre outras,
proporcionam uma visibilidade inigualável do cliente. Outras atualizações incluem uma barra lateral
recolhível, regras comerciais sem uso de código, roteamento automatizado de caso social e
modificações no thread do Apex.

Veja todas as excelentes informações do cliente (e funcionalidades!) oferecidas pelo componente
de conversas sociais.

• Ver o status de verificação e o personagem social do cliente (1): Agora você pode determinar se está conversando com um
usuário verificado. "Verificado" significa que a marca, empresa ou identidade de figura pública foram confirmadas pelo Facebook
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ou Twitter. O Personagem social do cliente, incluindo seguidores, biografia no Twitter e Pontuação de influenciador, também está
disponível.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

• Saber mais sobre os clientes com rótulos de autor (2): Os rótulos de autor o ajudam a entender melhor o seu cliente. Você pode,
por exemplo, ver se o cliente é um Especialista ou VIP. Personalize os rótulos de autor de acordo com suas necessidades comerciais.Essa
alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

• Manter a conversa amena com as temperaturas de sentimento (3): Seu cliente está se sentindo positivo, negativo ou neutro?
Verifique a temperatura do sentimento antes de iniciar a próxima conversa.Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

• Alterar a exibição com casos expandidos e recolhidos (4): Deseja obter mais detalhes sobre um determinado caso de mídia
social? Abra uma conversa social para ver as publicações mais recentes em primeiro lugar, com a primeira publicação e as publicações
pais por último. Recolha a conversa para ver mais informações dos casos existentes.Essa alteração se aplica somente ao Lightning
Experience.

NESTA SEÇÃO:

Acelerar suas publicações sociais com texto rápido

Você não precisa mais redigitar. E redigitar. E redigitar. Use texto rápido no editor social para adicionar respostas usadas frequentemente
aos seus casos sociais. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Adicionar notas a publicações sociais

Use o novo campo de nota para adicionar notas ao personagem social. As notas adicionadas no Social Studio ou no Social Automate
aparecem no campo Nota de postagem social, fornecendo aos agentes uma visão completa da publicação. Essa alteração se aplica
somente ao Lightning Experience.

Subtrair o apelido do Twitter da contagem de caracteres

Insira mais texto em suas respostas! Os agentes podem enviar tweets aos clientes sem que o apelido da empresa no Twitter seja
incluído na contagem de caracteres. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Usar atualizações de thread de Personagem social no Apex

Para proporcionar aos agentes uma experiência mais intuitiva e pesquisas mais eficientes, o comportamento padrão do Apex é
localizar casos existentes com base no Personagem. Anteriormente, o Apex dependia do thread replyToId. Também atualizamos
findParentCase para usar findParentCaseFromPersona. Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience.

Definir regras de caso e roteamento sem usar Apex

Use regras para definir como novos casos originários de mídias sociais serão atribuídos e roteados aos agentes. O roteamento baseado
em regras elimina a necessidade de rotear casos manualmente ou usar Apex personalizado. Além do mais, ele só requer uma caixa
de seleção em Configuração. Crie regras de atribuição de caso usando cliques, não código, para resolver casos rapidamente. Essa
alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience.

Usar o Atendimento ao cliente social com a Professional Edition

O Atendimento ao cliente social está disponível em todas as organizações Professional Edition existentes. Essa alteração se aplica
ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience.

Acelerar suas publicações sociais com texto rápido
Você não precisa mais redigitar. E redigitar. E redigitar. Use texto rápido no editor social para adicionar respostas usadas frequentemente
aos seus casos sociais. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Adicionar notas a publicações sociais
Use o novo campo de nota para adicionar notas ao personagem social. As notas adicionadas no Social Studio ou no Social Automate
aparecem no campo Nota de postagem social, fornecendo aos agentes uma visão completa da publicação. Essa alteração se aplica
somente ao Lightning Experience.

Subtrair o apelido do Twitter da contagem de caracteres
Insira mais texto em suas respostas! Os agentes podem enviar tweets aos clientes sem que o apelido da empresa no Twitter seja incluído
na contagem de caracteres. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

Usar atualizações de thread de Personagem social no Apex
Para proporcionar aos agentes uma experiência mais intuitiva e pesquisas mais eficientes, o comportamento padrão do Apex é localizar
casos existentes com base no Personagem. Anteriormente, o Apex dependia do thread replyToId. Também atualizamos findParentCase
para usar findParentCaseFromPersona. Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience.

Definir regras de caso e roteamento sem usar Apex
Use regras para definir como novos casos originários de mídias sociais serão atribuídos e roteados aos agentes. O roteamento baseado
em regras elimina a necessidade de rotear casos manualmente ou usar Apex personalizado. Além do mais, ele só requer uma caixa de
seleção em Configuração. Crie regras de atribuição de caso usando cliques, não código, para resolver casos rapidamente. Essa alteração
se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience.

Usar o Atendimento ao cliente social com a Professional Edition
O Atendimento ao cliente social está disponível em todas as organizações Professional Edition existentes. Essa alteração se aplica ao
Salesforce Classic e ao Lightning Experience.

CTI: o componente do VF support:clickToDial agora funciona no Lightning
Experience
Se o Visualforce estiver integrado ao seu aplicativo com o recurso legado de clique para ligar, você poderá adicionar itens como números
de telefone clicáveis. Isso é útil com suas implementações de CTI existentes.

Esse componente renderiza um número de telefone válido como um item "clique para discar" ativado na CTI aberta para Salesforce
Classic, Lightning Experience ou Salesforce CRM Call Center. Esse campo respeita quaisquer comandos de clique para discar existentes
nas integrações de computador e telefonia (CTI) do Salesforce. Ele funciona com os seguintes métodos do Lightning Experience:
enableClickToDial(), disableClickToDial() e onClickToDial()

Outras alterações no Service Cloud
Conheça outras alterações que fizemos no Service Cloud.
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NESTA SEÇÃO:

Dados pessoais removidos de emails de Web-to-Case e Web-to-Lead

Para ajudá-lo a cumprir diferentes normas de proteção de dados e privacidade, atualizamos os emails que são enviados para você
quando o Web-to-Case ou o Web-to-Lead falha. Esses emails não incluem mais dados pessoais inseridos por pacotes de terceiros.Essa
alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Exibir os ativos de uma conta pessoal no Lightning Experience

No Lightning Experience, a lista relacionada Ativos em contas pessoais agora exibe todos os ativos relacionados à conta pessoal.
Anteriormente, quando o campo Contato em um ativo listava uma conta pessoal, o ativo não aparecia na lista relacionada Ativos
da conta pessoal no Lightning Experience.

Dados pessoais removidos de emails de Web-to-Case e Web-to-Lead

EDIÇÕES

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

Para ajudá-lo a cumprir diferentes normas de proteção de dados e privacidade, atualizamos os
emails que são enviados para você quando o Web-to-Case ou o Web-to-Lead falha. Esses emails
não incluem mais dados pessoais inseridos por pacotes de terceiros.Essa alteração se aplica tanto
ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Exibir os ativos de uma conta pessoal no Lightning Experience
No Lightning Experience, a lista relacionada Ativos em contas pessoais agora exibe todos os ativos
relacionados à conta pessoal. Anteriormente, quando o campo Contato em um ativo listava uma conta pessoal, o ativo não aparecia na
lista relacionada Ativos da conta pessoal no Lightning Experience.

Analítica: Relatórios e painéis e o Einstein Analytics

Recursos poderosos e familiares estão presentes na segunda versão beta do criador de relatórios do Lightning: colunas de bucket, filtros
cruzados e fórmulas de resumo. Assine os painéis do Lightning Experience e dê a eles um toque de cor. Ajude os usuários que estão
começando a usar o Einstein Analytics com recursos de aprendizagem integrados e divertidos. Consulte e visualize dados rapidamente
por meio de uma conversa em linguagem natural (beta). Salve modos de exibição de painéis que você configurou com suas seleções
e filtros preferidos. Faça o Einstein analisar seus dados de relatório com o Einstein Data Insights (piloto).

NESTA SEÇÃO:

Relatórios e painéis: Criador de relatórios do Lightning Experience (beta), cores de painel, assinaturas de painel

A segunda versão beta do Criador de relatórios do Lightning Experience oferece buckets, filtros cruzados e fórmulas de resumo. Os
painéis oferecem temas de cores e paletas, as tabelas do Lightning estão disponíveis ao público em geral e você pode assinar painéis.

Einstein Analytics: aventuras de aprendizagem, exploração conversacional, Einstein Data Insights

Ajude os usuários que estão começando a usar o Einstein Analytics com recursos de aprendizagem integrados e divertidos. Consulte
e visualize dados rapidamente por meio de uma conversa em linguagem natural (beta). Crie gráficos mais facilmente com a capacidade
de especificar qual campo deverá ser usado em cada recurso do gráfico. Salve modos de exibição de painéis que você configurou
com suas seleções e filtros preferidos. Faça o Einstein analisar os dados de seus relatórios com a versão piloto do Einstein Insights.
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Relatórios e painéis: Criador de relatórios do Lightning Experience (beta),
cores de painel, assinaturas de painel

EDIÇÕES

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

A segunda versão beta do Criador de relatórios do Lightning Experience oferece buckets, filtros
cruzados e fórmulas de resumo. Os painéis oferecem temas de cores e paletas, as tabelas do Lightning
estão disponíveis ao público em geral e você pode assinar painéis.

NESTA SEÇÃO:

Criador de relatórios do Lightning Experience: buckets, filtros cruzados e fórmulas de resumo (beta)

A segunda versão beta do Criador de relatórios do Lightning Experience permite categorizar dados de relatório com buckets, incluir
ou excluir resultados de objetos relacionados com filtros cruzados e resumir dados de novas maneiras com colunas de fórmula de
resumo.Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

Painéis: tabelas aprimoradas, assinaturas e novas opções de design

Os painéis são a melhor maneira de coletar, estruturar e colaborar em dados de um ou mais relatórios. Adicione tabelas de painel
do Lightning para fornecer detalhes em nível de registro nos seus painéis. Assine painéis para atualizá-los com base em uma agenda
definida por você e receber os resultados por email. Melhore a aparência de seus painéis personalizando as cores de gráficos e os
temas de segundo plano. Não se esqueça de compartilhar suas percepções usando as opções aprimoradas de compartilhamento
no Chatter!Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

Pastas: localizar e adicionar aos favoritos

As pastas são fundamentais para organizar e compartilhar relatórios e painéis.Agora você pode localizar pastas de relatórios e painéis
usando a pesquisa do Salesforce. Além disso, tendo encontrado a pasta desejada, você pode acrescentá-la aos seus favoritos para
facilitar o acesso posterior.Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

Aprimoramentos de gráficos para relatórios e painéis no Lightning Experience

Como os dados comerciais precisam ser visualizados para serem compreendidos, aprimoramos os gráficos para ajudá-lo a vê-los
melhor.Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.
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Criador de relatórios do Lightning Experience: buckets, filtros cruzados e fórmulas
de resumo (beta)
A segunda versão beta do Criador de relatórios do Lightning Experience permite categorizar dados de relatório com buckets, incluir ou
excluir resultados de objetos relacionados com filtros cruzados e resumir dados de novas maneiras com colunas de fórmula de resumo.Essas
alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

Nota:  Esta versão contém uma versão beta do Criador de relatórios do Lightning Experience, o que significa que é um recurso
de alta qualidade com limitações conhecidas. O Criador de relatórios do Lightning Experience 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.

NESTA SEÇÃO:

Categorizar dados com colunas de bucket

Para categorizar rapidamente os registros de relatório sem criar uma fórmula ou campo personalizado, agrupe-os em buckets. Ao
criar uma coluna de bucket, você define várias categorias (buckets) que são usadas para agrupar valores de relatório. Como ocorre
com qualquer outra coluna do relatório, você pode classificar, filtrar e agrupar por colunas de bucket.Esse recurso é novo no Lightning
Experience.

Filtrar entre objetos com filtros cruzados

Inclua ou exclua registros de seus resultados de relatório com base em objetos relacionados e seus campos.Esse recurso é novo no
Lightning Experience.

Avaliar dados de relatório com fórmulas de resumo

Use fórmulas de resumo para avaliar logicamente e realizar cálculos matemáticos nos resultados do relatório.Esse recurso é novo
no Lightning Experience.

Editar propriedades de relatório

No menu Propriedades do relatório, você pode renomear um relatório, alterar sua descrição ou movê-lo para outra pasta.Esse recurso
é novo no Lightning Experience.

Filtrar por hierarquia de papéis

Anteriormente, no Lightning Experience, você podia filtrar por hierarquia de papéis durante a visualização de um relatório, mas não
durante a edição. Agora, no Criador de relatórios do Lightning Experience, você pode filtrar por hierarquia de papéis.Esse recurso é
novo no Lightning Experience.

Outras melhorias em relatórios no Lightning Experience

Além dos recursos mais significativos introduzidos nesta versão, fizemos algumas melhorias pequenas, mas dignas de nota, nos
relatórios.Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

Diferenças e lacunas no recurso Criador de relatórios do Lightning Experience

Ao se preparar para criar relatórios com o Criador de relatórios do Lightning Experience, esteja ciente de suas diferenças em relação
ao Criador de relatórios do Salesforce Classic. Lembre-se de que ambos os criadores estarão disponíveis no Lightning Experience,
se as permissões de usuário o permitirem. Se um recurso ou ferramenta não estiver disponível em um dos criadores, salve seu
relatório e edite-o no outro.
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Categorizar dados com colunas de bucket
Para categorizar rapidamente os registros de relatório sem criar uma fórmula ou campo personalizado, agrupe-os em buckets. Ao criar
uma coluna de bucket, você define várias categorias (buckets) que são usadas para agrupar valores de relatório. Como ocorre com
qualquer outra coluna do relatório, você pode classificar, filtrar e agrupar por colunas de bucket.Esse recurso é novo no Lightning
Experience.

Por exemplo, crie uma coluna de bucket chamada Tamanho baseada na coluna Nº de funcionários. Em seguida, crie grupos para reunir
os registros em intervalos "Grande", "Médio" ou "Pequeno" que você definir.

Adicione uma coluna de bucket ao editar um relatório.

1. Localize a coluna a ser colocada no bucket na visualização do relatório e clique em  > Usar esta coluna no bucket.

2. No menu Editar coluna de bucket, adicione buckets e selecione valores para cada bucket.

3. Clique em Aplicar.

Sua nova coluna de bucket aparecerá na visualização do relatório e na seção Colunas. Para editar a coluna de bucket, localize a coluna

na visualização do relatório e clique em  > Editar coluna de bucket. Para excluir a coluna de bucket, clique em  > Excluir
coluna de bucket.

Filtrar entre objetos com filtros cruzados
Inclua ou exclua registros de seus resultados de relatório com base em objetos relacionados e seus campos.Esse recurso é novo no
Lightning Experience.

Para ver quais contas têm casos escalados, adicione um filtro cruzado. Defina o filtro cruzado para mostrar contas com casos cujo status
é igual a escalado.
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Adicione um filtro cruzado ao editar um relatório.

1. Em FILTROS, clique em  > Adicionar filtro cruzado.

2. Escolha se o objeto primário será mostrado com ou sem um objeto secundário. Em seguida, escolha o objeto secundário.

3. Clique em Aplicar.

4. Opcionalmente, para adicionar um filtro ao objeto secundário, clique em Adicionar filtro de objeto secundário, onde
objeto secundário  é o nome do objeto secundário.

a. Escolha um campo no objeto secundário.

b. Especifique um operador e valores para o filtro de objeto secundário.

c. Clique em Aplicar.

O relatório será filtrado para mostrar somente os objetos primários com (ou sem) objetos secundários e quaisquer filtros adicionais no
objeto secundário.

Ao adicionar filtros cruzados a relatórios, lembre-se destes limites e considerações:

• Cada relatório pode ter até três filtros cruzados.

• Cada filtro cruzado pode ter até cinco subfiltros.

• A lógica de filtro não se aplica a filtros cruzados.

Nota:  Embora filtrem o relatório, os filtros cruzados não aparecem no painel Filtros na página de execução do relatório. Se você
tiver permissão para editar um relatório, poderá ver os filtros cruzados no Criador de relatórios.

Avaliar dados de relatório com fórmulas de resumo
Use fórmulas de resumo para avaliar logicamente e realizar cálculos matemáticos nos resultados do relatório.Esse recurso é novo no
Lightning Experience.
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Para ver o valor total das oportunidades fechadas em um relatório, resuma a coluna do valor. Mas, e se você quisesse ver o valor total
após impostos e as receitas fossem tributadas usando um índice progressivo? (Digamos, 15% sobre as vendas abaixo de US$ 1.000.000
e 20% sobre as vendas acima de US$ 1.000.000.) Nesse caso, você poderia adicionar uma coluna de fórmula de resumo chamada "Valor
após impostos" ao seu relatório e escrever uma fórmula como esta para avaliar a coluna Valor existente:

IF(AMOUNT:SUM < 1000000, AMOUNT:SUM * (1 - 0.15), AMOUNT:SUM * (1 - 0.20))

Agora você pode incorporar facilmente as receitas pós-tributação ao seu planejamento fiscal trimestral.

Antes de adicionar uma fórmula de resumo ao seu relatório, lembre-se de agrupar os dados do relatório. As colunas de fórmula de
resumo exigem pelo menos um grupo.

1. Edite ou crie um relatório.

2. Se necessário, agrupe os dados do relatório. Na seção Grupos, selecione um campo no menu de pesquisa Adicionar grupo... em
AGRUPAR LINHAS.

3. Na seção Colunas, clique em  > Adicionar coluna de fórmula de resumo.

4. Opcionalmente, para abrir o editor completo, clique em Alternar para o editor completo.

5. Insira uma fórmula de resumo. Por exemplo:

IF(AMOUNT:SUM < 1000000, AMOUNT:SUM * (1 - 0.15), AMOUNT:SUM * (1 - 0.20))

6. Para ver se sua fórmula contém erros, clique em Verificar sintaxe. Corrija quaisquer erros.

7. Opcionalmente, clique em FORMATAR para escolher como os resultados serão formatados, quantas casas decimais serão mostradas
e onde a fórmula será aplicada.

8. Clique em Aplicar.

A fórmula de resumo aparecerá como uma nova coluna no seu relatório.

Para editar uma coluna de fórmula, localize-a na seção Colunas de fórmula e clique em seu nome.
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Para remover uma coluna de fórmula de resumo de um relatório, localize a coluna na visualização do relatório e clique em  >
Remover coluna.

Para excluir uma coluna de fórmula de resumo, localize-a na seção Colunas de fórmula e clique no X. A exclusão de uma coluna de
fórmula de resumo é permanente. Para restaurar a coluna, você terá que recriá-la.

Ao se preparar para adicionar colunas de fórmula de resumo ao seu relatório, tenha estas considerações em mente:

• Não é possível agrupar dados de relatório por colunas de fórmula de resumo.

• Não é possível filtrar dados de relatório por colunas de fórmula de resumo.

• Não é possível reordenar colunas de fórmula de resumo.

• As colunas de fórmula de resumo exigem pelo menos um grupo.

Editar propriedades de relatório
No menu Propriedades do relatório, você pode renomear um relatório, alterar sua descrição ou movê-lo para outra pasta.Esse recurso
é novo no Lightning Experience.

Anteriormente, só era possível abrir o menu Propriedades do relatório no Criador de relatórios do Salesforce Classic. Agora ele pode ser
aberto no Criador de relatórios do Lightning Experience.

Para abrir o menu de propriedades, edite um relatório e depois clique em  > Propriedades.

Filtrar por hierarquia de papéis
Anteriormente, no Lightning Experience, você podia filtrar por hierarquia de papéis durante a visualização de um relatório, mas não
durante a edição. Agora, no Criador de relatórios do Lightning Experience, você pode filtrar por hierarquia de papéis.Esse recurso é novo
no Lightning Experience.

Para filtrar por hierarquia de papéis, primeiramente edite um relatório. Em seguida, em FILTROS, clique em Mostre-me e filtre por papel.

Outras melhorias em relatórios no Lightning Experience
Além dos recursos mais significativos introduzidos nesta versão, fizemos algumas melhorias pequenas, mas dignas de nota, nos
relatórios.Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

Ao copiar um relatório, "Clonar" agora é "Salvar como"
Anteriormente, para criar uma cópia de um relatório, você clicava em Clonar. Agora, para criar uma cópia, clique em Salvar como.
A caixa de diálogo Salvar como agora possui três botões de opção.

• Tornar privado — Salvar o relatório copiado em Relatórios privados.

• Tornar público — Salvar o relatório copiado em Relatórios públicos.

• Mover para pasta — Salvar o relatório copiado em uma pasta de relatórios de sua escolha.

Algumas áreas no Criador de relatórios são um pouco menos azuis
De fato, elas são cinza. Anteriormente, partes do Criador de relatórios, como os cabeçalhos de campo, tinham uma tonalidade
azulada. As cores da página de execução do relatório permanecem inalteradas.

Mensagem "Nenhum resultado" no Criador de relatórios exibe uma nova imagem
Quando um relatório não retorna nenhum resultado, uma nova imagem aparece na visualização do relatório. Não se preocupe. O
Astro continua aqui!

Clicar duas vezes em um campo para adicioná-lo como uma coluna de relatório
No Criador de relatórios, clique duas vezes em um campo no painel de campos para adicioná-lo como uma coluna.
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Campos de hora são exibidos como horas em relatórios
Anteriormente, os campos de hora eram exibidos como números. Agora, o valor de hora é formatado como uma hora.

Obter ajuda para localizar campos
Quando você usa uma pesquisa para localizar um campo e não obtém nenhum resultado, agora é possível exibir todos os campos
disponíveis. Para ver os campos disponíveis, clique em Mostrar todos os campos na mensagem "nenhum campo encontrado".

Diferenças e lacunas no recurso Criador de relatórios do Lightning Experience
Ao se preparar para criar relatórios com o Criador de relatórios do Lightning Experience, esteja ciente de suas diferenças em relação ao
Criador de relatórios do Salesforce Classic. Lembre-se de que ambos os criadores estarão disponíveis no Lightning Experience, se as
permissões de usuário o permitirem. Se um recurso ou ferramenta não estiver disponível em um dos criadores, salve seu relatório e
edite-o no outro.

Diferenças entre os criadores de relatórios do Lightning Experience e do Salesforce Classic

DiferençaRecurso

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.

Formatos de relatório

Relatórios tabulares, de resumo e de matriz estão disponíveis,
mas você não pode selecionar o formato antes de agrupar os
dados.

O criador de relatórios do Lightning Experience oferece os
mesmos gráficos da página de visualização de relatório no
Lightning Experience.

Gráficos

Ao agrupar registros por um campo de data no Lightning
Experience, não é possível personalizar a granularidade da 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.

Personalização da granularidade ao agrupar por campos de data

Recursos não disponíveis no criador de relatórios do Lightning Experience
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

• Filtros de limite de linha

• Menu Configurações do painel
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Painéis: tabelas aprimoradas, assinaturas e novas opções de design
Os painéis são a melhor maneira de coletar, estruturar e colaborar em dados de um ou mais relatórios. Adicione tabelas de painel do
Lightning para fornecer detalhes em nível de registro nos seus painéis. Assine painéis para atualizá-los com base em uma agenda definida
por você e receber os resultados por email. Melhore a aparência de seus painéis personalizando as cores de gráficos e os temas de
segundo plano. Não se esqueça de compartilhar suas percepções usando as opções aprimoradas de compartilhamento no Chatter!Essas
alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Adicionar tabelas com até 10 colunas a painéis (disponível ao público em geral)

A tabela de painel do Lightning, um novo componente de tabela de painel, mostra até 200 registros e 10 colunas a partir dos campos
disponíveis no tipo de relatório de um relatório de origem. Como os campos disponíveis são originários do tipo de relatório do
relatório de origem, as colunas mostradas em uma tabela de painel do Lightning não precisam ser adicionadas como colunas ao
relatório de origem. Adicione uma tabela de painel do Lightning para complementar as visões gerais baseadas em gráficos e métricas
com detalhes de cada registro.Esse recurso é novo no Lightning Experience.

Assinar painéis para agendar atualizações e receber atualizações por email

É segunda-feira de manhã e você está correndo para o escritório. Você tem uma reunião às 8h e precisa atualizar o painel Funil de
vendas para fazer uma apresentação sobre as metas trimestrais. Felizmente, você assinou o painel Funil de vendas e agendou
atualizações automáticas do painel para cada segunda-feira às 8h. Seu telefone toca. Parece que você acabou de receber uma versão
atualizada do painel Funil de vendas por email. Abra-a e dê uma conferida rápida. Você está pronto para a apresentação!Esse é um
novo recurso no Lightning Experience.

Colorir os dados do seu painel com temas e paletas

Personalize as cores do seu painel escolhendo um tema claro ou escuro e uma das 14 paletas de cores. Os temas e paletas de cores
o ajudam a organizar e estruturar os dados no painel. Por exemplo, chame a atenção para um conjunto de métricas resumidas
atribuindo a elas um tema escuro e exibindo-as em um painel com tema claro.Esse recurso é novo no Lightning Experience.

Experiência aprimorada de compartilhamento de componentes de painel no Chatter

O compartilhamento de um componente de painel no Chatter agora equivale à experiência de compartilhamento no Chatter em
todo o Salesforce. Anteriormente, você optava entre publicar uma imagem de um componente de painel no feed do painel, em seu
feed ou em um feed de grupo. Não era possível @mencionar ninguém, nem formatar sua publicação com recursos de rich text como
negrito e itálico. Agora você sempre publica no feed do painel e pode @mencionar pessoas e grupos e formatar com rich text
exatamente como faria em outros feeds. (Portanto, vá em frente e use negrito à vontade em sua publicação!) Além disso, você pode
revisar o feed do painel enquanto está compartilhando um componente!Esse recurso é novo no Lightning Experience.

Outras melhorias nos painéis do Lightning Experience

Além dos recursos mais significativos desta versão, introduzimos algumas melhorias pequenas, mas notáveis, nos painéis.Essas
alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

Adicionar tabelas com até 10 colunas a painéis (disponível ao público em geral)
A tabela de painel do Lightning, um novo componente de tabela de painel, mostra até 200 registros e 10 colunas a partir dos campos
disponíveis no tipo de relatório de um relatório de origem. Como os campos disponíveis são originários do tipo de relatório do relatório
de origem, as colunas mostradas em uma tabela de painel do Lightning não precisam ser adicionadas como colunas ao relatório de
origem. Adicione uma tabela de painel do Lightning para complementar as visões gerais baseadas em gráficos e métricas com detalhes
de cada registro.Esse recurso é novo no Lightning Experience.
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Agora que as tabelas de painel do Lightning estão disponíveis ao público em geral, removemos a preferência da organização que permitia
ativá-las e desativá-las em Configuração.

As tabelas de painel 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.

As tabelas de painel do Lightning agora oferecem suporte a estes recursos, que não estavam disponíveis na versão beta:

• Fotos do Chatter

• Destaques condicionais

• Compatibilidade com filtros de painel

• Mostrar total

• Reordenar colunas na tabela: arrastar e soltar colunas na lista de colunas (mas não na visualização) para alterar sua ordem

Assinar painéis para agendar atualizações e receber atualizações por email

PERMISSÕES DO
USUÁRIO

Para assinar painéis:
• Assinar painéis

É segunda-feira de manhã e você está correndo para o escritório. Você tem uma reunião às 8h e
precisa atualizar o painel Funil de vendas para fazer uma apresentação sobre as metas trimestrais.
Felizmente, você assinou o painel Funil de vendas e agendou atualizações automáticas do painel
para cada segunda-feira às 8h. Seu telefone toca. Parece que você acabou de receber uma versão
atualizada do painel Funil de vendas por email. Abra-a e dê uma conferida rápida. Você está pronto
para a apresentação!Esse é um novo recurso no Lightning Experience.
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Inicie ou edite uma assinatura de painel na guia Painéis. Localize o painel que deseja assinar e clique em  > Assinar. Alternativamente,
exiba o painel e clique em Assinar. Em seguida, defina a agenda da assinatura. Por exemplo, para revisar o painel Funil de vendas no
início de cada semana, defina Frequência como Semanal, Dias como SEG  (segunda-feira) e Hora como 8:00.

Enquanto estiver se preparando para assinar painéis, lembre-se destas considerações e alocações.

• Cada pessoa em sua organização pode assinar até cinco painéis.

• Você pode assinar painéis filtrados, mas filtros de painel nunca são aplicados a painéis enviados por email.

• Painéis enviados por email sempre são exibidos com um layout de uma coluna. Cada linha exibe um componente de painel.

• Painéis configurados para exibir dados como O visualizador do painel em Exibir painel como nas Propriedades do painel (geralmente
chamados de painéis dinâmicos) não aceitam assinaturas. Você não pode assiná-los.

Colorir os dados do seu painel com temas e paletas

PERMISSÕES DO
USUÁRIO

Para definir os temas de
cores e paletas de um
painel:
• Alterar as cores do

painel

Personalize as cores do seu painel escolhendo um tema claro ou escuro e uma das 14 paletas de
cores. Os temas e paletas de cores o ajudam a organizar e estruturar os dados no painel. Por exemplo,
chame a atenção para um conjunto de métricas resumidas atribuindo a elas um tema escuro e
exibindo-as em um painel com tema claro.Esse recurso é novo no Lightning Experience.
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Para escolher um tema e uma paleta de cores para um painel, edite o painel e, em seguida, abra as Propriedades do painel clicando em

.

Para escolher um tema de componente, edite o painel e, em seguida, edite o componente clicando em . Você pode definir temas
específicos de componente, mas não paletas de cores específicas de componente.

Experiência aprimorada de compartilhamento de componentes de painel no Chatter
O compartilhamento de um componente de painel no Chatter agora equivale à experiência de compartilhamento no Chatter em todo
o Salesforce. Anteriormente, você optava entre publicar uma imagem de um componente de painel no feed do painel, em seu feed ou
em um feed de grupo. Não era possível @mencionar ninguém, nem formatar sua publicação com recursos de rich text como negrito
e itálico. Agora você sempre publica no feed do painel e pode @mencionar pessoas e grupos e formatar com rich text exatamente como
faria em outros feeds. (Portanto, vá em frente e use negrito à vontade em sua publicação!) Além disso, você pode revisar o feed do
painel enquanto está compartilhando um componente!Esse recurso é novo no Lightning Experience.
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Também alteramos a maneira de compartilhar um componente. Para compartilhar um componente de painel, primeiro expanda-o

clicando em . Em seguida, clique em , componha uma publicação e clique em Compartilhar.

Outras melhorias nos painéis do Lightning Experience
Além dos recursos mais significativos desta versão, introduzimos algumas melhorias pequenas, mas notáveis, nos painéis.Essas alterações
se aplicam somente ao Lightning Experience.

Botão Exibir relatório em componentes de painel inclui o nome do relatório de origem
Anteriormente, o texto do botão era Exibir relatório. Agora o botão inclui o nome do relatório de origem entre parênteses. Se o
nome do relatório de origem for Visão geral da oportunidade, o texto do botão será Exibir relatório (Visão geral da oportunidade).

Pastas: localizar e adicionar aos favoritos
As pastas são fundamentais para organizar e compartilhar relatórios e painéis.Agora você pode localizar pastas de relatórios e painéis
usando a pesquisa do Salesforce. Além disso, tendo encontrado a pasta desejada, você pode acrescentá-la aos seus favoritos para facilitar
o acesso posterior.Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Pesquisar pastas com a pesquisa do Salesforce

Agora ficou muito mais fácil localizar as pastas de relatórios e painéis que você está procurando, pois elas estão incluídas na pesquisa
global.Esse recurso é novo no Lightning Experience.

Adicionar uma pasta aos favoritos para localizá-la rapidamente

Você tem algumas pastas de relatórios e painéis que deseja lembrar para poder voltar a elas posteriormente? Agora você pode
marcá-las como favoritas, exatamente como faria com outros objetos do Salesforce.Esse recurso é novo no Lightning Experience.
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Pesquisar pastas com a pesquisa do Salesforce
Agora ficou muito mais fácil localizar as pastas de relatórios e painéis que você está procurando, pois elas estão incluídas na pesquisa
global.Esse recurso é novo no Lightning Experience.

Pesquisar pastas usando a pesquisa global funciona exatamente como você esperaria com outros objetos do Salesforce. Há apenas uma
etapa adicional a ser lembrada: se a pasta que você está procurando não aparecer nos resultados da pesquisa, clique em Mostrar mais
no lado esquerdo da página e selecione Pastas para exibir as pastas correspondentes.

Adicionar uma pasta aos favoritos para localizá-la rapidamente
Você tem algumas pastas de relatórios e painéis que deseja lembrar para poder voltar a elas posteriormente? Agora você pode marcá-las
como favoritas, exatamente como faria com outros objetos do Salesforce.Esse recurso é novo no Lightning Experience.

Quando você adiciona uma pasta aos seus favoritos, ela é adicionada como um favorito global e também é adicionada à lista Todos os
favoritos no menu Relatórios ou Painéis.

Aprimoramentos de gráficos para relatórios e painéis no Lightning Experience
Como os dados comerciais precisam ser visualizados para serem compreendidos, aprimoramos os gráficos para ajudá-lo a vê-los
melhor.Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

Exiba até 1.000 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 500 para 1.000. Todos os outros tipos de gráfico continuam mostrando até 200 grupos. Em Relatórios,
os gráficos continuam mostrando até 2.000 grupos.

Definir a posição da legenda do gráfico
Agora você pode definir se a legenda, que antes era fixa, aparecerá no lado direito ou na parte inferior de um gráfico.

Baixar imagens de gráfico de componentes de painel

Expanda um componente de painel e clique em  para baixar o gráfico como um arquivo de imagem .png.

Combinar grupos pequenos em "Outros" em gráficos de anel e de funil
Mantenha a legibilidade dos gráficos de anel e funil agrupando segmentos que abranjam 3% ou menos do total de dados em um
grupo chamado "Outros".

Editar intervalos de segmentos em gráficos de medidor e de métricas mesmo que o intervalo não seja mostrado
Anteriormente, era necessário selecionar Mostrar intervalo para editar intervalos de segmentos em gráficos de medidor e de
métricas. Agora você pode personalizar os intervalos de segmentos mesmo que não tenha selecionado Mostrar intervalo.

Mostrar o total em gráficos de anel
Você pode optar por mostrar ou ocultar o total no centro dos gráficos de anel.

Mostrar totais e porcentagens em gráficos de anel
Anteriormente, você podia mostrar valores numéricos ou porcentagens em gráficos de anel. Agora ambos podem ser mostrados
ao mesmo tempo. Para ajudá-lo a mostrar valores e porcentagens simultaneamente, substituímos o menu suspenso Rotular grupos
por caixas de seleção: Mostrar valores e Mostrar porcentagens.
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Einstein Analytics: aventuras de aprendizagem, exploração conversacional,
Einstein Data Insights

EDIÇÕES

Disponível por um custo
extra nas edições
Enterprise, Performance e
Unlimited. Também
disponível na Developer
Edition.

Ajude os usuários que estão começando a usar o Einstein Analytics com recursos de aprendizagem
integrados e divertidos. Consulte e visualize dados rapidamente por meio de uma conversa em
linguagem natural (beta). Crie gráficos mais facilmente com a capacidade de especificar qual campo
deverá ser usado em cada recurso do gráfico. Salve modos de exibição de painéis que você
configurou com suas seleções e filtros preferidos. Faça o Einstein analisar os dados de seus relatórios
com a versão piloto do Einstein Insights.

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®.

NESTA SEÇÃO:

Primeiros passos com o Analytics: menus de ajuda expandidos, mapa de aprendizagem, aplicativo Adventure

Vem aí uma ampla variedade de recursos que ajudarão você e seus usuários a entrar no ritmo rapidamente. Com Ajuda fixável no
aplicativo, guias passo a passo, mapas de recursos e exemplos de criação de gráficos e aplicativos, cada usuário poderá encontrar a
abordagem que lhe pareça mais útil.

Criação de aplicativo do Analytics: exploração conversacional, criador de gráficos sensível ao contexto, modos de exibição de painel
pessoais

Consulte e visualize dados rapidamente por meio de conversas guiadas usando linguagem natural. Crie gráficos mais facilmente
especificando quais campos devem ser usados em recursos do gráfico, como eixos, tamanho das bolhas e cor das bolhas. Crie seu
próprio modo de exibição de um painel aplicando e salvando suas seleções e filtros preferidos.

Integração de dados do Analytics: novos conectores e aprimoramentos no editor de fluxo de dados e nas receitas de conjunto de
dados

Conecte-se a ainda mais dados com uma ampla variedade de novos conectores. Gaste menos tempo no editor de fluxo de dados
graças aos ajustes de produtividade. Disponibilize receitas a mais pessoas e aproveite as melhorias para gerenciar melhor suas
receitas.

Aplicativos pré-construídos do Analytics: novos painéis, análise de dados mais aprofundada, configuração e personalização facilitadas

As melhorias mais recentes em nossos aplicativos do Analytics pré-construídos facilitam a obtenção de percepções valiosas a partir
de dados do Salesforce. Use os novos painéis e os recursos de personalização aprimorados para explorar mais a fundo os seus dados,
seja para analisar seu serviço de campo, suas vendas ou seus contratos de serviço.

Einstein Discovery: Einstein Data Insights (piloto), acesso a dados do Analytics

Para tornar seus relatórios mais inteligentes, estamos introduzindo o Einstein Data Insights (piloto). O Einstein analisa os dados do
seu relatório para ajudá-lo a entendê-los melhor, revelando informações preciosas que podem ser colocadas em prática. Além disso,
o acesso a grandes volumes de dados ficou mais fácil. Use seus dados do Analytics de maneira transparente com o Einstein Discovery.
Carregue e analise dados em idiomas que usam codificação UTF-8.

Primeiros passos com o Analytics: menus de ajuda expandidos, mapa de
aprendizagem, aplicativo Adventure
Vem aí uma ampla variedade de recursos que ajudarão você e seus usuários a entrar no ritmo rapidamente. Com Ajuda fixável no
aplicativo, guias passo a passo, mapas de recursos e exemplos de criação de gráficos e aplicativos, cada usuário poderá encontrar a
abordagem que lhe pareça mais útil.
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NESTA SEÇÃO:

Acessar os recursos de ajuda quando e onde forem necessários

O menu Ajuda do Einstein Analytics foi reformulado. Agora você pode acessar recursos relevantes, incluindo documentação, vídeos
e Trailhead, onde quer que esteja no Einstein Analytics. Você também pode visualizar artigos de Ajuda no menu sem sair do aplicativo.

Fazer um tour antes de começar a explorar

Os guias passo a passo chegaram ao Einstein Analytics. Nosso primeiro guia passo a passo orienta os usuários no explorador,
apontando seus recursos mais importantes. Acesse o guia passo a passo no novo menu Ajuda.

Localizar o recurso de aprendizagem mais adequado para cada etapa da jornada do Einstein Analytics

O Mapa de aprendizagem do Einstein Analytics fornece uma lista dos principais recursos para cada ação em cada estágio da sua
jornada do Analytics. O mapa é uma ferramenta divertida e completa para ajudar os usuários a se familiarizarem mais rapidamente
com o Einstein Analytics. Procure por ele no menu Ajuda ou diretamente em http://www.einsteinanalyticslearningmap.com.

Desenvolver suas habilidades com as aventuras de aprendizagem do Analytics

Preparar, apontar, aprender! O aplicativo Learning Adventure do Einstein Analytics o conduz por exemplos de práticas recomendadas
para projetar as visualizações corretas e criar aplicativos poderosos e dinâmicos. Instale o aplicativo em sua organização e ative-o
para os usuários. É importante ter em mente que o aplicativo Learning Adventure foi desenvolvido e é executado no Einstein Analytics.
Ele pode ser obtido gratuitamente neste endereço do AppExchange: https://sfdc.co/zOqdS.

Acessar os recursos de ajuda quando e onde forem necessários
O menu Ajuda do Einstein Analytics foi reformulado. Agora você pode acessar recursos relevantes, incluindo documentação, vídeos e
Trailhead, onde quer que esteja no Einstein Analytics. Você também pode visualizar artigos de Ajuda no menu sem sair do aplicativo.
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Clique em uma entrada com um ícone de livro para obter uma visualização no menu. Outros ícones abrem recursos de aprendizado em
novas guias.

Fazer um tour antes de começar a explorar
Os guias passo a passo chegaram ao Einstein Analytics. Nosso primeiro guia passo a passo orienta os usuários no explorador, apontando
seus recursos mais importantes. Acesse o guia passo a passo no novo menu Ajuda.
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O guia passo a passo fornece uma visão geral rápida do explorador.

Localizar o recurso de aprendizagem mais adequado para cada etapa da jornada do Einstein
Analytics
O Mapa de aprendizagem do Einstein Analytics fornece uma lista dos principais recursos para cada ação em cada estágio da sua jornada
do Analytics. O mapa é uma ferramenta divertida e completa para ajudar os usuários a se familiarizarem mais rapidamente com o Einstein
Analytics. Procure por ele no menu Ajuda ou diretamente em http://www.einsteinanalyticslearningmap.com.
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Clique em cada ponto da trilha para ver os recursos disponíveis sobre os seguintes tópicos:

• Ativar o Analytics e integrar dados

• Criar e produzir painéis, lenses e aplicativos do Analytics

• Usar o Analytics para obter percepções e colaborar com outros em ativos do Analytics

• Obter percepções ainda mais rapidamente com aplicativos do Analytics pré-construídos

• Saber o que há de novo no Einstein Analytics

Desenvolver suas habilidades com as aventuras de aprendizagem do Analytics
Preparar, apontar, aprender! O aplicativo Learning Adventure do Einstein Analytics o conduz por exemplos de práticas recomendadas
para projetar as visualizações corretas e criar aplicativos poderosos e dinâmicos. Instale o aplicativo em sua organização e ative-o para
os usuários. É importante ter em mente que o aplicativo Learning Adventure foi desenvolvido e é executado no Einstein Analytics. Ele
pode ser obtido gratuitamente neste endereço do AppExchange: https://sfdc.co/zOqdS.

230

Einstein Analytics: aventuras de aprendizagem, exploração
conversacional, Einstein Data Insights

Notas da versão do Salesforce Spring '18

https://sfdc.co/zOqdS


Aqui estão algumas páginas de exemplo.

Criação de aplicativo do Analytics: exploração conversacional, criador de gráficos
sensível ao contexto, modos de exibição de painel pessoais
Consulte e visualize dados rapidamente por meio de conversas guiadas usando linguagem natural. Crie gráficos mais facilmente
especificando quais campos devem ser usados em recursos do gráfico, como eixos, tamanho das bolhas e cor das bolhas. Crie seu próprio
modo de exibição de um painel aplicando e salvando suas seleções e filtros preferidos.
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NESTA SEÇÃO:

Exploração do Analytics: exploração conversacional, criador de gráficos sensível ao contexto, imagens em tabelas

Consulte e visualize dados rapidamente por meio de conversas guiadas usando linguagem natural. Crie gráficos mais facilmente
especificando quais campos devem ser usados em recursos do gráfico, como eixos, tamanho das bolhas e cor das bolhas. Crie tabelas
visualmente atraentes exibindo fotos, ícones e outras imagens. Configure filtros específicos para lenses e defina limites de consulta
diretamente no explorador.

Visualização do Analytics e design de painéis: modos de exibição salvos, mais gráficos e dicas de ferramenta personalizadas

Crie seu próprio modo de exibição de um painel aplicando e salvando suas seleções e filtros preferidos. Visualize os resultados ao
longo do tempo com os novos gráficos de barras de tempo e combinação de tempo. Compartilhe informações importantes sobre
cada ponto de dados em um gráfico usando dicas de ferramenta e marcadores personalizáveis.

Desenvolvimento e personalização do Analytics: novas APIs e modos de exibição salvos em painéis integrados

A plataforma Analytics continua a crescer, com mais APIs REST e suporte a modos de exibição pessoais nos painéis integrados. Além
disso, a nova documentação de SAQL pode ajudá-lo a escrever suas próprias consultas.

Exploração do Analytics: exploração conversacional, criador de gráficos sensível ao contexto,
imagens em tabelas
Consulte e visualize dados rapidamente por meio de conversas guiadas usando linguagem natural. Crie gráficos mais facilmente
especificando quais campos devem ser usados em recursos do gráfico, como eixos, tamanho das bolhas e cor das bolhas. Crie tabelas
visualmente atraentes exibindo fotos, ícones e outras imagens. Configure filtros específicos para lenses e defina limites de consulta
diretamente no explorador.

NESTA SEÇÃO:

Conversar com seus dados (beta)

Faça perguntas sobre dados usando linguagem não técnica e visualize as respostas em gráficos configurados automaticamente.
Comece com uma ou duas palavras comuns e o Analytics fornecerá sugestões relevantes, que você poderá aceitar ou editar. As
conversas guiadas reduzem o número de cliques necessários para explorar os dados e facilitam a configuração de consultas.

Eliminar o mistério da criação de gráficos com a nova interface de usuário

Com nosso novo e eficiente criador de gráficos, ficou fácil criar gráficos que tenham exatamente a aparência desejada, sem ter que
se preocupar com os detalhes da consulta subjacente a cada tipo de gráfico. Você não precisa mais determinar como o número e
a ordem das medidas e agrupamentos afetarão cada tipo de gráfico. Basta informar ao criador de gráficos qual campo deve ser
usado para cada recurso do gráfico – por exemplo, qual campo deve aparecer no eixo horizontal.

Enfocar rapidamente os dados relevantes com filtros de lenses

Você está cansado de adicionar sempre o mesmo filtro a cada coluna em uma tabela comparativa? Estamos introduzindo os filtros
de lenses, que aceleram significativamente a obtenção de percepções em um conjunto de dados.

Fazer mais com fórmulas e funções de tabela comparativa (disponível ao público em geral)

Você tem acesso aos nomes originais das colunas, o que facilita a criação de fórmulas de tabela comparativa mais intuitivas. Melhor
ainda, o editor de fórmula inclui práticos seletores de função e fórmula que economizam tempo ao inserir fórmulas de SAQL.

Embelezar tabelas com imagens

Torne suas tabelas comparativas e tabelas de valores mais atraentes exibindo imagens.

Realçar colunas com novas propriedades

Algumas colunas são mais importantes que as outras. O novo painel Propriedades da coluna permite realçar as colunas desejadas
em tabelas comparativas e tabelas de valores. Além de exibir dados em formato de texto padrão, você também pode definir o tipo
de dados de uma coluna de medida como barra. Em colunas com texto, você pode especificar o alinhamento e o estilo do texto.
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Limitar os resultados da consulta para aumentar a eficiência

O tamanho do seu conjunto de dados está afetando o desempenho? Você quer revisar apenas as 10 principais contas do seu funil
de produtos, sem ter que ficar rolando continuamente a tela? Para obter percepções significativas rapidamente e melhorar o
desempenho dos seus painéis, você pode limitar o tamanho dos resultados da consulta em um lens.

Começar a explorar em uma interface aprimorada

Explore seus dados mais rapidamente com as últimas atualizações da interface.

Outras melhorias no explorador

Em tabelas comparativas, quando você aplica o formato Moeda com centavos, as colunas de fórmula exibem, por padrão, duas
casas decimais para todos os valores.

Conversar com seus dados (beta)

Faça perguntas sobre dados usando linguagem não técnica e visualize as respostas em gráficos configurados automaticamente. Comece
com uma ou duas palavras comuns e o Analytics fornecerá sugestões relevantes, que você poderá aceitar ou editar. As conversas guiadas
reduzem o número de cliques necessários para explorar os dados e facilitam a configuração de consultas.

Para ativar esse recurso, acesse a página Configurações do Analytics em Configuração e selecione Ativar exploração conversacional
(beta). As conversas passarão a estar disponíveis nos países executados nos aplicativos, no explorador e no designer de painéis.

Para iniciar uma conversa, clique em . Quando você clica na caixa de texto, são oferecidas sugestões baseadas nos campos dos seus
conjuntos de dados. Os conjuntos de dados disponíveis para exploração conversacional são indicados por hexágonos roxos.

Para limitar a pergunta, digite o nome de um campo de medida do seu conjunto de dados. O Analytics fornecerá orientações relevantes
para os seus dados à medida que você digitar. Clique em uma sugestão para ver uma tabela ou gráfico.
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Dica:  Quando estiver usando a exploração conversacional no explorador, clique em Campos para ver quais campos estão
disponíveis para perguntas. Se você estiver no designer de painéis ou em um aplicativo em execução e as sugestões não incluírem
as palavras esperadas, clique em Adicionar conjunto de dados para expandir a exploração.

Quando obtiver o gráfico que responde à sua pergunta, abra o menu suspenso. Dependendo do contexto, você poderá salvar a visualização
como um lens, compartilhá-la, recortá-la para o designer ou continuar a exploração de dados.

Os seguintes aspectos devem ser levados em consideração.

• A exploração conversacional requer a licença de conjunto de permissões da Plataforma Analytics. Ela não está disponível em painéis
integrados, aplicativos móveis, Analytics para Comunidades ou aplicativos do Analytics autônomos, como o aplicativo Sales Analytics.

• A exploração conversacional só está disponível no designer de painéis, no explorador e nos painéis executados em um aplicativo.

• Não há suporte a funções avançadas em uma exploração conversacional.

Nota:  A versão Spring '18 contém uma versão beta do recurso de exploração conversacional, 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. Você pode
fornecer feedback e sugestões sobre esse recurso no IdeaExchange.

Eliminar o mistério da criação de gráficos com a nova interface de usuário

Com nosso novo e eficiente criador de gráficos, ficou fácil criar gráficos que tenham exatamente a aparência desejada, sem ter que se
preocupar com os detalhes da consulta subjacente a cada tipo de gráfico. Você não precisa mais determinar como o número e a ordem
das medidas e agrupamentos afetarão cada tipo de gráfico. Basta informar ao criador de gráficos qual campo deve ser usado para cada
recurso do gráfico – por exemplo, qual campo deve aparecer no eixo horizontal.

Ao criar um gráfico de matriz, por exemplo, selecione uma dimensão para cada eixo e as medidas que determinarão o tamanho e a cor
das bolhas. Para economizar tempo, arraste e solte campos no painel para movê-los de uma seção para outra ou para alterar sua ordem
dentro de uma mesma seção.
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No explorador, você pode alterar um gráfico para qualquer tipo de gráfico – não há mais tipos de gráfico que aparecem acinzentados
porque exigem um número diferente de medidas e agrupamentos. Se o novo tipo de gráfico precisar de mais campos, a interface o
avisará. Se o novo gráfico não precisar de alguns dos campos que estão selecionados, o criador de gráficos os moverá para a seção
Campos adicionais. Embora os campos adicionais não afetem o gráfico, a consulta ainda retornará os respectivos valores, caso você
queira usá-los posteriormente.

235

Einstein Analytics: aventuras de aprendizagem, exploração
conversacional, Einstein Data Insights

Notas da versão do Salesforce Spring '18



Enfocar rapidamente os dados relevantes com filtros de lenses

Você está cansado de adicionar sempre o mesmo filtro a cada coluna em uma tabela comparativa? Estamos introduzindo os filtros de
lenses, que aceleram significativamente a obtenção de percepções em um conjunto de dados.

Você pode criar filtros de lenses em medidas, dimensões ou datas e aplicá-los à tabela comparativa em uma única etapa. A aplicação
de filtros de lenses aos dados também facilita o detalhamento ou a concentração do foco em pontos de dados específicos. Além disso,
você pode configurar os atributos de filtro diretamente no explorador.
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Você não quer que os filtros sejam aplicados ao conjunto de dados durante o processo de detalhamento? Nesse caso, defina filtros em
medidas individuais, que não são persistentes. Por outro lado, os filtros de lenses globais são preservados quando você alterna para
Exibir detalhes ou para a tabela de valores.

Dica:  Este é um excelente momento para revisar nossos filtros de tabela comparativa. Se você tiver aplicado o mesmo filtro a
todas as colunas em uma tabela comparativa, substitua-o por um filtro de lens.

Fazer mais com fórmulas e funções de tabela comparativa (disponível ao público em geral)

Você tem acesso aos nomes originais das colunas, o que facilita a criação de fórmulas de tabela comparativa mais intuitivas. Melhor
ainda, o editor de fórmula inclui práticos seletores de função e fórmula que economizam tempo ao inserir fórmulas de SAQL.

Você pode referenciar colunas de medida e de grupo pelo nome em vez usar a letra de referência. Também é possível usar funções
SAQL de percentil no editor de fórmula. As funções SAQL percentile_disc() e percentile_cont() estão disponíveis no editor de fórmula
de tabela comparativa, além das funções SAQL de data.

Para obter mais informações, consulte o Guia de referência de SAQL do Analytics.

Embelezar tabelas com imagens

Torne suas tabelas comparativas e tabelas de valores mais atraentes exibindo imagens.
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Inclua as fotos de perfil de Chatter dos representantes ao lado de seus KPIs em quadros de liderança. Ou adicione indicadores mostrando
os dados de vendas mundiais em sua tabela comparativa.

Na coluna que deverá conter imagens, inclua URLs do Salesforce apontando para essas imagens. Em Propriedades da coluna, defina o
tipo de dados como Imagem. Se você definir a altura ou a largura das células dessa coluna, as imagens serão exibidas com suas proporções
originais.

Realçar colunas com novas propriedades

Algumas colunas são mais importantes que as outras. O novo painel Propriedades da coluna permite realçar as colunas desejadas em
tabelas comparativas e tabelas de valores. Além de exibir dados em formato de texto padrão, você também pode definir o tipo de dados
de uma coluna de medida como barra. Em colunas com texto, você pode especificar o alinhamento e o estilo do texto.

Para definir as propriedades de uma coluna, selecione-a na tabela ou na lista Escolher coluna em Propriedades da coluna.

O painel Propriedades da coluna também pode ser aberto a partir do menu de contexto de uma coluna.
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Limitar os resultados da consulta para aumentar a eficiência

O tamanho do seu conjunto de dados está afetando o desempenho? Você quer revisar apenas as 10 principais contas do seu funil de
produtos, sem ter que ficar rolando continuamente a tela? Para obter percepções significativas rapidamente e melhorar o desempenho
dos seus painéis, você pode limitar o tamanho dos resultados da consulta em um lens.

Para definir o limite de uma consulta, clique no ícone de engrenagem e selecione Definir limite. Insira o tamanho do resultado da
consulta e clique em Aplicar.

Se você estiver editando sua consulta em SAQL, também terá que definir o limite da consulta em SAQL.

Dica:  Para obter uma experiência de rolagem mais suave, recomendamos usar o limite de resultado da consulta juntamente com
o recurso de ajuste automático de um gráfico.

Começar a explorar em uma interface aprimorada

Explore seus dados mais rapidamente com as últimas atualizações da interface.

O acesso aos gráficos sugeridos, às opções de formatação e ao histórico de exploração ficou mais fácil (1). O painel Exibir histórico inclui
uma visualização em miniatura das ações realizadas no lens, com as ações mais recentes exibidas em primeiro lugar (2). A interface exibe
o nome do conjunto de dados que você está explorando no momento (3). E você pode acessar os campos do conjunto de dados
diretamente ao lado do nome do conjunto de dados (4).

Crie e exclua medidas derivadas e dimensões derivadas diretamente no painel de campos do conjunto de dados. Você também pode
aplicar formatos às medidas derivadas no mesmo lugar.

Outras melhorias no explorador

Em tabelas comparativas, quando você aplica o formato Moeda com centavos, as colunas de fórmula exibem, por padrão, duas casas
decimais para todos os valores.

Visualização do Analytics e design de painéis: modos de exibição salvos, mais gráficos e dicas de
ferramenta personalizadas
Crie seu próprio modo de exibição de um painel aplicando e salvando suas seleções e filtros preferidos. Visualize os resultados ao longo
do tempo com os novos gráficos de barras de tempo e combinação de tempo. Compartilhe informações importantes sobre cada ponto
de dados em um gráfico usando dicas de ferramenta e marcadores personalizáveis.
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NESTA SEÇÃO:

Salvar seu modo de exibição de um painel

Você não precisa mais selecionar os filtros cada vez que abre um painel, seja porque não tem permissão para salvar essas seleções
permanentemente, seja porque cada usuário filtra o painel de maneira diferente. Agora você pode alterar os filtros e salvar seu
próprio modo de exibição. Somente você pode ver seus modos de exibição.

Visualizar dados ao longo do tempo com novos gráficos

Agora você pode visualizar resultados com barras verticais, que são uma ótima maneira de ilustrar alterações relativas ao longo do
tempo e destacar dados ausentes. O novo gráfico de barras de tempo funciona como a linha de tempo, usando barras verticais para
mostrar os valores de uma única medida ao longo do tempo. O novo gráfico combinado de tempo mostra duas medidas ao longo
do tempo: uma em uma linha de tempo e a outra em uma barra de tempo.

Anotar pontos de dados com dicas de ferramenta e marcadores

Crie seus próprios marcadores de pontos de dados e dicas de ferramenta em gráficos e adicione texto personalizado. Crie uma dica
de ferramenta para especificar quais detalhes aparecerão quando você passar o mouse sobre qualquer ponto de dados. Para anotar
um ponto de dados específico, adicione um marcador e, se ele precisar de mais atenção, faça-o piscar.

Indicar nenhuma alteração quando há dados ausentes em gráficos cumulativos

As linhas contínuas em gráficos combinados de tempo e linha de tempo podem ser enganadoras quando os dados referentes a um
determinado ponto no tempo estão faltando e a linha passa por esse ponto. Agora, você pode tornar as linhas cumulativas horizontais
quando há dados ausentes para indicar que nenhuma alteração ocorreu.

Compartilhar painéis filtrados da sua maneira

Melhore a colaboração mostrando aos colegas as análises que você está vendo. Quando clicam no link do seu painel, eles veem a
página que você quer mostrar, com os filtros e seleções que você definiu tão meticulosamente. Para compartilhar um modo de
exibição de painel, use Publicar em feed ou Obter URL na caixa de diálogo Compartilhar do Analytics Studio.

Outras melhorias em gráficos e painéis do Analytics

Nossos engenheiros continuam trabalhando incansavelmente para manter o Analytics divertido e excitante. Agora os gráficos
mudam de forma, as cores saltam na tela, os eixos são classificáveis, e a lista de recursos interessantes não para por aí.

Salvar seu modo de exibição de um painel

Você não precisa mais selecionar os filtros cada vez que abre um painel, seja porque não tem permissão para salvar essas seleções
permanentemente, seja porque cada usuário filtra o painel de maneira diferente. Agora você pode alterar os filtros e salvar seu próprio
modo de exibição. Somente você pode ver seus modos de exibição.

Você pode criar até 10 modos de exibição por painel e escolher um deles como padrão para ser mostrado quando você abrir o painel.
Todos os seus modos de exibição salvos são listados no menu de modos de exibição.
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Para criar um modo de exibição, abra o painel e modo de exibição, faça suas seleções e clique em Salvar modo de exibição. O modo
de exibição inclui todas as seleções feitas em widgets de filtro global, lista, alternância, intervalo, data, gráfico e tabela comparativa.

Quando você altera uma seleção em um modo de exibição, um asterisco aparece ao lado do nome do modo de exibição para indicar
que ele foi modificado. Quando você altera uma seleção ao visualizar um painel sem um modo de exibição, Modificado é exibido. Em
ambos os casos, você pode salvar as seleções atuais como um novo modo de exibição ou sobregravar um modo de exibição existente.

Para remover suas alterações em um painel ou modo de exibição, clique em . Para remover o modo de exibição aplicado a um
painel e exibir o painel original, clique em Limpar modo de exibição no menu de modo de exibição. Para definir seu modo de exibição
padrão ou excluir um modo de exibição, clique em Gerenciar modos de exibição.

Nota:  Os modos de exibição são somente leitura e não podem ser criados nem editados no aplicativo Einstein Analytics móvel.

Para compartilhar seu modo de exibição, abra-o e selecione Compartilhar > Obter URL. Quando abrirem o link, os usuários verão o
seu modo de exibição do painel. Opcionalmente, eles poderão salvá-lo como um de seus próprios modos de exibição.

Quando você abre um painel que tem filtros ou seleções externas, o modo de exibição padrão não é aplicado. Se você abrir um modo
de exibição, os filtros e seleções externas serão removidos.

Se você abrir um modo de exibição e o Analytics não puder exibir todos os critérios definidos nele, ele exibirá o que for possível e mostrará
um aviso ao lado do nome do modo de exibição.
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O Analytics não consegue exibir todos os critérios do modo de exibição nos seguintes casos.

• O Analytics ignora as seleções e filtros que não se aplicam mais ao painel. Por exemplo, o Analytics ignora as referências a conjuntos
de dados, campos, valores de campo e etapas que não existem mais. Esses problemas surgem quando o painel ou os dados são
alterados, mas o modo de exibição não é atualizado.

• Um modo de exibição é aplicado a todos os layouts definidos no painel. Quando um modo de exibição inclui uma seleção em um
widget que não existe em um layout, o Analytics ignora a seleção.

• Se um modo de exibição tiver sido criado com base em uma página de painel que foi excluída subsequentemente, o Analytics
mostrará o modo de exibição com base na primeira página definida para o painel.

Nota:  Por serem específicos do usuário, os modos de exibição não são incluídos quando você empacota um aplicativo.

Visualizar dados ao longo do tempo com novos gráficos

Agora você pode visualizar resultados com barras verticais, que são uma ótima maneira de ilustrar alterações relativas ao longo do tempo
e destacar dados ausentes. O novo gráfico de barras de tempo funciona como a linha de tempo, usando barras verticais para mostrar
os valores de uma única medida ao longo do tempo. O novo gráfico combinado de tempo mostra duas medidas ao longo do tempo:
uma em uma linha de tempo e a outra em uma barra de tempo.
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Anotar pontos de dados com dicas de ferramenta e marcadores

Crie seus próprios marcadores de pontos de dados e dicas de ferramenta em gráficos e adicione texto personalizado. Crie uma dica de
ferramenta para especificar quais detalhes aparecerão quando você passar o mouse sobre qualquer ponto de dados. Para anotar um
ponto de dados específico, adicione um marcador e, se ele precisar de mais atenção, faça-o piscar.

As dicas de ferramenta e marcadores aparecem quando você passa o mouse sobre o ponto de dados. Confira.

Adicione dicas de ferramenta a qualquer gráfico. Você pode adicionar um marcador a qualquer gráfico, exceto gráficos de Sankey, de
origami, de medidor angular e de classificação. Para adicionar dicas de ferramenta e marcadores, edite o painel, selecione o gráfico e
defina as propriedades do widget nas seções Dica de ferramenta e Marcador.
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Indicar nenhuma alteração quando há dados ausentes em gráficos cumulativos

As linhas contínuas em gráficos combinados de tempo e linha de tempo podem ser enganadoras quando os dados referentes a um
determinado ponto no tempo estão faltando e a linha passa por esse ponto. Agora, você pode tornar as linhas cumulativas horizontais
quando há dados ausentes para indicar que nenhuma alteração ocorreu.

Para mostrar cada valor ausente como o valor anterior, use uma das opções a seguir na propriedade Valor ausente do gráfico.

DescriçãoValor

Usa o valor anterior ao ponto de dados ausente para indicar que
nenhuma mudança ocorreu. Use essa opção com gráficos que

Usar valores anteriores

mostram valores cumulativos, como gráficos combinados de tempo
e de linha de tempo.

A linha termina no último ponto de dados.Usar valores anteriores (cortados)
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Vamos examinar um gráfico cumulativo usando cada opção.

Mostrar como lacunas
O gráfico conecta os pontos contíguos e mostra lacunas onde não há dados.

Ignorar, mostrar linha contínua
O gráfico conecta todos os pontos de dados, ignorando os dados ausentes. O gráfico começa no primeiro ponto de dados e termina
no último para cada medida.
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Usar valores anteriores
Como não foram fechados negócios entre 20 e 23 de fevereiro, o valor cumulativo da linha do parceiro não muda. Para indicar a
ausência de alteração, o gráfico usa o mesmo valor do ponto de dados anterior, em 19 de fevereiro. Esse gráfico é mais preciso que
o anterior, que pode ser enganador porque mostra uma tendência ascendente durante o mesmo período de tempo.

Usar valores anteriores (cortados)
Esse gráfico é idêntico ao gráfico Usar valores anteriores, mas é truncado à direita porque não há dados após 5 de março.

Compartilhar painéis filtrados da sua maneira

Melhore a colaboração mostrando aos colegas as análises que você está vendo. Quando clicam no link do seu painel, eles veem a página
que você quer mostrar, com os filtros e seleções que você definiu tão meticulosamente. Para compartilhar um modo de exibição de
painel, use Publicar em feed ou Obter URL na caixa de diálogo Compartilhar do Analytics Studio.

O URL com as especificações de página e modo de exibição é aberto no Analytics Studio. Se estiver compartilhando por meio de Publicar
em feed, passe o mouse sobre a imagem e clique no X para que somente o URL seja compartilhado.
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Os links que abrem uma página e modo de exibição de painel especificado são compatíveis com painéis integrados, com o Analytics
para Comunidades e com o aplicativo móvel.

Os seguintes aspectos devem ser levados em consideração.

• O compartilhamento de painéis filtrados está disponível no Analytics Studio, mas não na guia Análises.

• Para gerar um URL com especificações de página e modo de exibição, as publicações no Chatter não podem incluir uma imagem
do painel.

• Caso queiram criar suas próprias versões do seu modo de exibição, seus colegas terão que salvá-las usando o menu Modos de
exibição no painel do aplicativo.

Para obter mais informações sobre o salvamento de modos de exibição de painel, consulte Salvar seu modo de exibição de um painel.

Outras melhorias em gráficos e painéis do Analytics

Nossos engenheiros continuam trabalhando incansavelmente para manter o Analytics divertido e excitante. Agora os gráficos mudam
de forma, as cores saltam na tela, os eixos são classificáveis, e a lista de recursos interessantes não para por aí.

• Quando você alterar o tipo de um gráfico, observe sua metamorfose. (Nota 10 em criatividade, não?)
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• Nossas novas paletas de cores fazem os gráficos saltar da tela. Recorremos aos resultados de estudos de usabilidade para aumentar
o apelo e a eficácia das paletas de cores destes temas: Claro, Escuro e Cores seguras.

• Para mudar a ordem de classificação de medidas, clique no título de um eixo de medida no gráfico. Esse recurso aplica-se a todos
os gráficos com eixos de medida, exceto gráficos de dispersão ou gráficos que também tenham um eixo de tempo.

• Mostre valores de dados em linhas e barras de gráficos de combinação, de linha e de tempo.
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• Use dicas de ferramenta para adicionar contexto aos widgets de imagem e texto.

• Anteriormente, quando você executava uma consulta no editor de SAQL e voltava ao modo de gráfico, as medidas e agrupamentos
tornavam-se somente leitura.
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Esse comportamento não ocorre mais. Agora você pode editar as medidas ou agrupamentos. Os filtros permanecem somente leitura.

• O designer de painéis do Wave agora é chamado de "designer de painéis". O designer anterior continua sendo chamado de "designer
clássico".

Desenvolvimento e personalização do Analytics: novas APIs e modos de exibição salvos em painéis
integrados
A plataforma Analytics continua a crescer, com mais APIs REST e suporte a modos de exibição pessoais nos painéis integrados. Além
disso, a nova documentação de SAQL pode ajudá-lo a escrever suas próprias consultas.

NESTA SEÇÃO:

Incluir o menu Modos de exibição em painéis integrados do Analytics

A criação de várias versões do mesmo painel virou coisa do passado. Com o menu Modos de exibição, os painéis integrados oferecem
aos usuários a opção de configurar seleções e filtros de painel e salvar os modos de exibição desejados. O menu Modos de exibição
agora faz parte do cabeçalho do painel, quer ele tenha sido integrado usando o Visualforce, Layouts de página, o Criador de aplicativo
Lightning ou o Criador de comunidades.

Associar medidas e agrupamentos em gráficos da versão Spring '18

Para associar medidas e agrupamentos em gráficos criados na versão Spring '18, substitua a seção columnMap  no JSON do gráfico
por uma propriedade columns  vazia. A seção columnMap  oferece suporte ao novo criador de gráfico por meio do rastreamento
do agrupamento ou medida da etapa que é mapeado a cada propriedade em nível de widget no gráfico.

Familiarizar-se com as alterações de JSON no designer de painéis

O JSON de painel contém parâmetros novos e alterados que afetam usuários que criam JSON a partir de zero.
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Atualizações na API REST

Informe-se sobre as atualizações mais recentes na API REST e nas representações associadas. Há novos pontos finais para usar modos
de exibição de painel salvos, usar trabalhos de fluxo de dados e obter informações sobre ativos.

Documentação de SAQL aprimorada

Documentação aprimorada para ajudá-lo na criação de consultas SAQL. O novo conteúdo inclui exemplos passo a passo e explicações
detalhadas sobre os componentes básicos de uma consulta típica.

Incluir o menu Modos de exibição em painéis integrados do Analytics

A criação de várias versões do mesmo painel virou coisa do passado. Com o menu Modos de exibição, os painéis integrados oferecem
aos usuários a opção de configurar seleções e filtros de painel e salvar os modos de exibição desejados. O menu Modos de exibição
agora faz parte do cabeçalho do painel, quer ele tenha sido integrado usando o Visualforce, Layouts de página, o Criador de aplicativo
Lightning ou o Criador de comunidades.

Os seguintes aspectos devem ser levados em consideração.

• Os usuários só podem salvar e gerenciar seus próprios modos de exibição quando o tamanho do painel é suficiente para acomodar
o menu.

• A única maneira de ocultar o menu Modos de exibição em um painel integrado é ocultar o cabeçalho do painel.

• O menu Modos de exibição no aplicativo móvel oferece somente acesso de leitura. Você não pode salvar ou excluir modos de
exibição.

Para obter mais informações sobre o menu Modos de exibição, consulte Salvar seu modo de exibição de um painel.
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Associar medidas e agrupamentos em gráficos da versão Spring '18

Para associar medidas e agrupamentos em gráficos criados na versão Spring '18, substitua a seção columnMap  no JSON do gráfico
por uma propriedade columns  vazia. A seção columnMap  oferece suporte ao novo criador de gráfico por meio do rastreamento
do agrupamento ou medida da etapa que é mapeado a cada propriedade em nível de widget no gráfico.

Nota:  Essa tarefa não é necessária para gráficos criados antes da versão Spring '18. O JSON de widget para gráficos existentes
não contém a nova seção columnMap.

Vamos ver um exemplo. Você criou um gráfico de anel na versão Spring '18 e agora quer definir dinamicamente a medida com base na
seleção na etapa estática (MeasuresController_1).

Para implementar esse comportamento, como nas versões anteriores, associe a medida na etapa.

"PieByProduct_1": {
"type": "aggregateflex",
"label": "PieByProduct",
"query": {

"measures": [
"{{ cell(MeasuresController_1.selection, 0, \"step_property\").asObject() }}"

],
"groups": [ "Product" ]

},
"broadcastFacet": true,
"isGlobal": false,
"receiveFacet": true,
"selectMode": "single",
"useGlobal": true,
"visualizationParameters": {

"type": "chart",
"parameters": {

"visualizationType": "pie",

...

},
"options": {}

},
"datasets": [
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{
"id": "0FbB00000000q5gKAA",
"label": "Flexy Sales",
"name": "Flexy_Sales",
"Url": "/services/data/v42.0/wave/datasets/0FbB00000000q5gKAA"

}
]

}

Como o gráfico é criado na versão Spring '18, você também precisa substituir a seção columnMap  por uma matriz vazia para a
propriedade columns  do gráfico. Por quê? Porque, quando você alterar a consulta, o conjunto de campos provavelmente será diferente
do que está na seção columnMap. Quando você substitui a propriedade columnMap  por uma matriz columns  vazia, o sistema
remapeia as colunas com base na nova definição da consulta.

Quando você cria o gráfico de anel, por padrão, o JSON do widget contém a seção columnMap.

"chart_1": {
"type": "chart"
"parameters": {

"step": "PieByProduct_1"
"visualizationType": "pie",
"columnMap": {

"trellis": [],
"dimension": [ "Product" ],
"plots": [ "Sum_Amount" ]

},

…

}
}

Nota:  As propriedades sob a propriedade columnMap  variam de acordo com o tipo de gráfico.

Para que a associação funcione, substitua a seção columnMap  por uma matriz columns  vazia.

"chart_1": {
"type": "chart"
"parameters": {

"step": "PieByProduct_1"
"visualizationType": "pie",
"columns" : [],

…

}
}

Familiarizar-se com as alterações de JSON no designer de painéis

O JSON de painel contém parâmetros novos e alterados que afetam usuários que criam JSON a partir de zero.
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DescriçãoPropriedade

Essa nova propriedade de widget contém uma matriz de propriedades que mapeia medidas e
agrupamentos em uma etapa a propriedades específicas do gráfico, como Tamanho da bolha e

columnMap

Segmentar por. Anteriormente, medidas e agrupamentos eram atribuídos a atributos de gráfico
com base na ordem em que eram listados. Por exemplo, em um gráfico de bolha, a primeira
medida aparecia no eixo X e a segunda no eixo Y. Agora, ao criar o gráfico, você pode selecionar
explicitamente a medida ou agrupamento que afetará cada propriedade do gráfico, pois esses
detalhes em nível de widget são rastreados nessa propriedade JSON.

Nota:  Para associar uma medida ou agrupamento a um gráfico criado na versão Spring
'18, você deve substituir a seção columnMap  por uma propriedade columns  vazia.
Para obter mais informações, consulte Associar medidas e agrupamentos em gráficos da
versão Spring '18.

Essa nova propriedade contém uma matriz de marcadores que aparecem no gráfico. Cada
marcador pode ter as seguintes propriedades.

backgroundColor
Cor de segundo plano (código hexadecimal da cor)

marker

borderColor
Cor da borda (código hexadecimal da cor)

showDimensions
Mostra os valores de todas as dimensões selecionadas.

dimensões
Lista de dimensões a serem mostradas.

showMeasures
Mostra os valores de todas as medidas selecionadas.

medidas
Lista de medidas a serem mostradas.

defaultShow
Indica se o marcador será aberto e seu texto exibido por padrão. Caso contrário, a pessoa
que está visualizando o painel terá que clicar no marcador para ver o texto.

isBlinking
Indica se o marcador piscará quando estiver fechado.

customText
Insira seu próprio texto. Referencie cada campo por seu alias (não pelo rótulo) delimitado
por colchetes.

Essa propriedade oferece suporte às seguintes configurações novas.

cumulative
Para um ponto de dados ausente, usar o valor anterior para indicar que não houve alteração.
Use essa opção com gráficos que mostram valores cumulativos, como gráficos combinados
de tempo e de linha de tempo.

missingValue

cumulativeUntilLastData
Semelhante à opção cumulative, mas a linha termina no último ponto de dados.
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DescriçãoPropriedade

Texto que aparece quando você passa o mouse sobre um widget de texto ou imagem. Use uma
dica de ferramenta para contextualizar o texto ou imagem.

tooltip  (para um widget de
texto ou imagem)

Essa nova propriedade oferece suporte às seguintes configurações.

showBinLabel
Indica se uma dica de ferramenta será exibida quando você passar o mouse sobre qualquer
ponto de dados no gráfico. A dica de ferramenta pode mostrar seu próprio texto e os valores
de medidas e dimensões.

tooltip  (para um widget de
gráfico)

showDimensions
Mostra os valores de todas as dimensões selecionadas.

dimensões
Lista de dimensões a serem mostradas.

showMeasures
Mostra os valores de todas as medidas selecionadas.

medidas
Lista de medidas a serem mostradas.

showPercentage
Se você estiver mostrando medidas, indica se o percentual de cada medida em relação ao
total deve ser exibido.

customizeTooltip
Insira seu próprio texto. Referencie cada campo por seu alias (não pelo rótulo) delimitado
por colchetes.

Essa propriedade oferece suporte aos seguintes valores para os novos tipos de gráfico:visualizationType

• time-bar

• time-combo

Este snippet de JSON de painel mostra a maioria dessas propriedades.

"widgets": {
"text_1": {

"type": "text",
"parameters": {

"text": "Open Opportunities",
"textAlignment": "center",
"textColor": "#091A3E",
"fontSize": 20,
"tooltip": "Let’s win these deals!"

}
},
"chart_1": {

"type": "chart",
"parameters": {

"visualizationType": "time-combo",
"step": "Close_Date_Year_Clos_1",

255

Einstein Analytics: aventuras de aprendizagem, exploração
conversacional, Einstein Data Insights

Notas da versão do Salesforce Spring '18



"missingValue": "cumulative",
"tooltip": {

"showBinLabel": true,
"measures": [

"sum_Amount",
"count"

],
"showPercentage": true,
"showDimensions": true,
"showMeasures": true,
"customizeTooltip": true,
"dimensions": [ "Close_Date_Year~~~Close_Date_Week" ]

},
"markers": [

{
"row": [ "2016~~~04" ],
"measure": "count",
"properties": {

"backgroundColor": "#2EC2BA",
"borderColor": "#9271E8",
"dimensions": [ "Close_Date_Year~~~Close_Date_Week" ],
"measures": [ "sum_Amount" ],
"showDimensions": true,
"showMeasures": true,
"defaultShow": true,
"isBlinking": true,
"customText": "Nice job!"

}
}

]
}

}
}
…

Atualizações na API REST

Informe-se sobre as atualizações mais recentes na API REST e nas representações associadas. Há novos pontos finais para usar modos
de exibição de painel salvos, usar trabalhos de fluxo de dados e obter informações sobre ativos.

Criar e usar modos de exibição de painel salvos

Os novos pontos finais a seguir permitem que um desenvolvedor crie e utilize modos de exibição de painel salvos.

/wave/dashboards/${dashboardIdOrApiName}/savedviews
Ponto final de modo de exibição de painel salvo para obter uma coleção de modos de exibição ou criar um único modo de exibição.

/wave/dashboards/${dashboardIdOrApiName}/savedviews/initial
Ponto final de modo de exibição de painel salvo para obter informações sobre o modo de exibição inicial.

/wave/dashboards/${dashboardIdOrApiName}/savedviews/${viewId}
Modo de exibição de painel salvo.
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Trabalhar com fluxos de dados

Os novos pontos finais a seguir permitem que um desenvolvedor trabalhe com fluxos de dados e trabalhos de fluxo de dados.

/wave/dataflows
Obter uma lista de fluxos de dados.

/wave/dataflows/${dataflowId}
Obter informações de fluxo de dados.

/wave/dataflowjobs

Faça uma solicitação GET para obter uma lista de trabalhos de fluxo de dados.

Faça uma solicitação POST com request body: {"command": "start", "dataflowId": "<dataflowId>"}
para iniciar um trabalho de fluxo de dados.

/wave/dataflowjobs/${dataflowjobId}

Faça uma solicitação GET com o parâmetro dataflowJobId para obter o status de um trabalho de fluxo de dados.

Faça uma solicitação PATCH com o parâmetro dataflowJobId e request body: {"command": "stop"}  para interromper
o trabalho de fluxo de dados.

/wave/dataflowjobs?dataflowId=<dataflowId>
Obter uma lista de fluxos de dados para um fluxo de dados específico.

Obter informações sobre ativos

Os novos pontos finais a seguir permitem que um desenvolvedor visualize informações de metadados estendidos (XMD) sobre ativos
como lenses ou painéis.

/wave/assets/${assetId}/xmds/asset
Metadados estendidos (XMD) associados a um ativo, como um lens ou painel.

Atualizações gerais

Para obter mais informações sobre representações e propriedades atualizadas, consulte o Guia do desenvolver da API REST do Analytics.

Documentação de SAQL aprimorada

Documentação aprimorada para ajudá-lo na criação de consultas SAQL. O novo conteúdo inclui exemplos passo a passo e explicações
detalhadas sobre os componentes básicos de uma consulta típica.

Integração de dados do Analytics: novos conectores e aprimoramentos no editor de
fluxo de dados e nas receitas de conjunto de dados
Conecte-se a ainda mais dados com uma ampla variedade de novos conectores. Gaste menos tempo no editor de fluxo de dados graças
aos ajustes de produtividade. Disponibilize receitas a mais pessoas e aproveite as melhorias para gerenciar melhor suas receitas.
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NESTA SEÇÃO:

Conectar-se a mais dados com novos conectores e limites revistos

Adicionamos uma grande variedade de novos conectores, inclusive para Windows Azure e Snowflake, bem como para diferentes
variedades do Amazon RDS. Use um conector para criar uma conexão com dados armazenados em serviços de banco de dados
baseados na Web. O Analytics replica esses dados e os disponibiliza para fluxos de dados e receitas. Para tirar o máximo de proveito
dos novos conectores, removemos o limite de 20 conexões. Cada conexão agora conta para o máximo de 50 objetos que você pode
replicar no Analytics.

Fazer mais em menos tempo no editor de fluxo de dados

Agora o editor de fluxo de dados permite renomear nós, substituir atributos de campo em dados do Salesforce e propagar alterações
de campo para os nós subsequentes. Ao terminar, você pode executar o fluxo de dados sem ter que sair do editor de fluxo de dados.

Exportar dados para o Einstein Discovery com a transformação de exportação (disponível ao público em geral)

A transformação de exportação cria um arquivo de dados e um arquivo de esquema a partir dos dados em um nó de origem
especificado no seu fluxo de dados. Depois que o fluxo de dados é executado, os usuários do Einstein Discovery podem acessar
esses arquivos na guia Conjuntos de dados do Einstein Discovery.

Adquirir mais controle da preparação de dados com aprimoramentos nas receitas

Uma nova permissão permite que mais pessoas criem receitas. Além disso, agora você pode executar e agendar receitas a partir da
lista de receitas, ver rapidamente em qual conjunto de dados sua receita é baseada e carregar dados replicados mais rapidamente.

Obter uma melhor visão dos conjuntos de dados

Você não consegue encontrar um conjunto de dados no gerente de dados? Quer ver quais são seus maiores conjuntos de dados
ou aqueles que ninguém está usando na lista de conjuntos de dados? Adicionamos recursos de pesquisa e classificação e mais
colunas de metadados ao modo de exibição de lista de conjunto de dados para que tudo o que você precisa esteja imediatamente
disponível. Você pode até mesmo ver os conjuntos de dados nos aplicativos privados dos usuários.

Conectar-se a mais dados com novos conectores e limites revistos
Adicionamos uma grande variedade de novos conectores, inclusive para Windows Azure e Snowflake, bem como para diferentes
variedades do Amazon RDS. Use um conector para criar uma conexão com dados armazenados em serviços de banco de dados baseados
na Web. O Analytics replica esses dados e os disponibiliza para fluxos de dados e receitas. Para tirar o máximo de proveito dos novos
conectores, removemos o limite de 20 conexões. Cada conexão agora conta para o máximo de 50 objetos que você pode replicar no
Analytics.
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Aqui está a lista de novos conectores.

• AWS RDS Aurora MySQL

• AWS RDS Aurora PostgreSQL

• AWS RDS MariaDB

• AWS RDS MySQL

• AWS RDS Oracle

• AWS RDS PostgreSQL

• AWS RDS SQL Server

• Microsoft Azure SQL Database

• Snowflake Computing

Nota:  Os novos conectores serão disponibilizados progressivamente com a versão Spring '18.

Fazer mais em menos tempo no editor de fluxo de dados
Agora o editor de fluxo de dados permite renomear nós, substituir atributos de campo em dados do Salesforce e propagar alterações
de campo para os nós subsequentes. Ao terminar, você pode executar o fluxo de dados sem ter que sair do editor de fluxo de dados.
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Renomear nós

Alterar o nome de um nó no editor de fluxo de dados agora é tão fácil quando alterar qualquer outro atributo. Simplesmente clique no
nó e altere seu nome juntamente com todos os outros atributos.

Quando você renomeia um nó, o Analytics verifica se o novo nome é exclusivo. Além disso, ele altera o nome para você nos nós
dependentes a jusante.

Veja um exemplo. Este fluxo de dados extrai e amplia dados do Salesforce e segmenta campos para criar três conjuntos de dados.
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Você quer renomear o nó augment_User (1) para augment_Owner. Anteriormente, você teria que excluir o nó e recriá-lo com o novo
nome. Além disso, você precisaria restabelecer as junções com todos os nós dependentes a jusante, como os três nós sliceDataset (2)
neste exemplo. Agora você só precisa clicar no nó, alterar seu nome e salvar.

Propagar alterações de campo

Você provavelmente adiciona e remove campos com alguma frequência no editor de fluxo de dados. Embora o Analytics faça um bom
trabalho de adição e remoção desses campos nos nós a jusante, talvez você precise editar alguns nós para referenciar os campos
adicionados ou alterar as referências a campos que você removeu. Nós facilitamos essa tarefa automatizando parte do trabalho. Quando
você adiciona ou remove um campo em um nó existente, o Analytics oferece-se para propagar a alteração onde for necessário nos nós
subsequentes.

Neste fluxo de dados, você está extraindo dados de oportunidade e conta do Salesforce. Em seguida, você está ampliando os registros
de oportunidade com registros de conta e removendo campos de ID com um nó sliceDataset definido para o modo Keep.

Quando você adiciona um campo ao nó sfdcDigest_Account (1), o novo campo não é propagado automaticamente para o nó
register_Opportunities. Você deve adicionar o campo ao conjunto Right Fields  no nó augment_Opportunities_Accounts (2)
para que ele seja adicionado a cada linha de oportunidade. Além disso, se o nó slice_Id_Fields (3) estiver definido para o modo Keep,
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você também terá que adicioná-lo lá para que não seja descartado durante o processo. A opção de propagação faz isso por você. Imagine
quanto tempo pode ser economizado com fluxos de dados mais complexos, com várias ampliações e segmentações.

Mas, e para remover campos? Quando você remove um campo do nó sfdcDigest_Account (1), o fluxo de dados pode falhar caso o
campo seja referenciado em um nó augment (2) ou sliceDataset (3) a jusante. Novamente, a opção de propagação cuida disso para
você. Ela remove o campo dos nós augment quando é referenciado como Right Key  ou Right Field, e também dos nós
sliceDataset.

Você vê a opção de propagação sempre que adiciona ou remove campos destes tipos de nós:

• sfdcDigest

• digest

• augment

• computeExpression

• computeRelative

• sliceDataset

Nota:  Tenha em mente que, quando você remove um campo do seu fluxo de dados, o Analytics não remove o campo de nós
computeExpression ou computeRelative a jusante que o referenciem.

Substituir atributos de campo em nós sfdcDigest

Agora você pode substituir os atributos de campos do Salesforce extraídos em nós sfdcDigest. Altere os atributos, como tipo de campo,
valor padrão ou precisão, dentro do editor de fluxo de dados. Não é mais necessário editar manualmente o arquivo de definição do fluxo
de dados para fazer essas alterações.

Por padrão, o Analytics usa os atributos definidos no Salesforce para um campo, mas esses nem sempre são os que você quer ter em
seus conjuntos de dados. Vamos examinar novamente o fluxo de dados de exemplo para ver como a substituição desses atributos pode
lhe ser útil.

Neste fluxo de dados, você extrai o campo AccountSource no nó sfdcDigest_Account (1). Esse campo tem muitos valores ausentes, que
você quer substituir pelo valor padrão Outro. Quando clicar no nó para editá-lo, você verá que agora os campos selecionados em um
nó sfdcDigest aparecem em uma lista e não em uma caixa.

262

Einstein Analytics: aventuras de aprendizagem, exploração
conversacional, Einstein Data Insights

Notas da versão do Salesforce Spring '18



Para substituir os atributos de um campo, simplesmente clique em  ao lado do campo. Faça suas alterações, clique em Salvar e
pronto.
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Nesse mesmo fluxo de dados, você extrai o campo Amount no nó sfdcDigest_Opportunity. Esse campo está definido para duas casas
decimais no Salesforce, mas você quer eliminar as casas decimais para simplificar seus conjuntos de dados. Para fazer isso, simplesmente
edite o nó e defina a escala do campo como 0. Missão cumprida!

Nota:  A alteração do atributo de tipo de um campo para algo diferente de Texto pode resultar em erro no fluxo de dados ou
valores inesperados em seus conjuntos de dados. Por exemplo, se você alterar um campo de texto para um campo numérico, verá
um erro quando tentar atualizar o fluxo de dados.

Executar o fluxo de dados no editor de fluxo de dados

Você está fazendo alterações em seu fluxo de dados e executando-o após cada alteração para testá-lo. Porém, cada vez que precisa
executar o fluxo de dados, você tem que sair do editor de fluxo de dados e acessar a guia Fluxos de dados e receitas. Não é mais. Agora,
quando atualiza um fluxo de dados no editor, você tem a opção de executá-lo imediatamente.

O Analytics coloca o fluxo de dados na fila e lhe oferece opções para voltar ao editor e fazer novas alterações ou acessar o monitor de
dados para verificar o progresso.

Exportar dados para o Einstein Discovery com a transformação de exportação (disponível ao público
em geral)
A transformação de exportação cria um arquivo de dados e um arquivo de esquema a partir dos dados em um nó de origem especificado
no seu fluxo de dados. Depois que o fluxo de dados é executado, os usuários do Einstein Discovery podem acessar esses arquivos na
guia Conjuntos de dados do Einstein Discovery.

Você pode adicionar um nó de exportação por meio do botão de exportação no editor de fluxo de dados ou manualmente na definição
de fluxo de dados JSON.
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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 dadosnó de exportação no editor de fluxo de dados

"ExportOpportunities": {
"action": "export",
"parameters": {
"source": "sfdcDigest_Opportunities",
"target": "EinsteinDiscovery",
"userId": "005R0000000IUBIIA4"

}
}

Nota:  A transformação de exportação estava disponível anteriormente como um recurso beta. Agora ela está disponível ao
público em geral em organizações do Salesforce que têm o Einstein Discovery ativado.

Adquirir mais controle da preparação de dados com aprimoramentos nas receitas
Uma nova permissão permite que mais pessoas criem receitas. Além disso, agora você pode executar e agendar receitas a partir da lista
de receitas, ver rapidamente em qual conjunto de dados sua receita é baseada e carregar dados replicados mais rapidamente.

Permitir que mais pessoas criem receitas

As receitas são tão práticas que todo mundo quer usá-las. Até agora, a permissão Editar fluxos de dados do Analytics era necessária para
trabalhar com receitas, e essa não é uma permissão que possa ser concedida a todo mundo. Portanto, introduzimos uma nova permissão
de usuário, Editar receitas de conjunto de dados. Com essa permissão, os usuários podem criar e editar receitas sem ter acesso a coisas
em que você não quer que eles toquem, como fluxos de dados e replicação.
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Como na permissão Editar fluxos de dados do Analytics, os usuários com a permissão Editar receitas de conjunto de dados podem acessar
o gerente de dados, mas não podem acessar estas áreas:

• Modo de exibição de fluxo de dados na guia Monitorar

• Subguia Fluxos de dados na guia Fluxos de dados e receitas

• Subguia Conjuntos de dados replicados na guia Conjunto de dados

• Guia Configuração

Como o objetivo da permissão Editar receitas de conjunto de dados é conceder acesso a receitas para uso pessoal, os usuários só podem
salvar uma receita em seus aplicativos privados. Por razões de segurança, os usuários com essa permissão não podem editar predicados
de segurança em receitas existentes, nem executar e agendar receitas baseadas em conjuntos de dados que têm predicados de segurança.
Para executar esses conjuntos de dados, o usuário deve ter pelo menos a permissão Editar fluxos de dados do Analytics.

Executar e agendar receitas na lista de receitas

Agora você pode executar e agendar uma receita a partir do respectivo menu de ações, diretamente na lista de receitas no gerente de
dados. Anteriormente, era necessário abrir a receita e atualizá-la para ter acesso às opções de execução e agendamento, o que podia
ser demorado quando você tinha uma longa lista de receitas para gerenciar.

Nota:  No menu de ações, você pode executar ou agendar a última versão atualizada de uma receita. Receitas que você tenha
editado e salvo precisarão ser atualizadas para que você possa executá-las ou agendá-las aqui. Se você nunca tiver executado uma
receita, as opções de execução e agendamento não estarão disponíveis no menu de ações.

Ver em qual conjunto de dados sua receita é baseada

O conjunto de dados de oportunidade que você criou no mês passado a partir de uma receita parece um tanto obsoleto. Você volta à
receita e a executa para atualizar os dados. Mas o conjunto de dados continua obsoleto. Parece que é necessário atualizar o conjunto
de dados de origem a partir do qual a receita foi criada. Mas há um pequeno problema. Você não tem a menor ideia de qual é o conjunto
de dados de origem! Relaxe, nós também cuidamos disso. Adicionamos um botão à página de receita para mostrar qual é o conjunto
de dados.
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Para ver em qual conjunto de dados ou replicação uma receita é baseada, clique no botão Mostrar metadados da receita (1). O nome
do conjunto de dados de base aparece na parte superior da receita (2). Agora você sabe qual conjunto de dados precisa atualizar.

Conhecer o conjunto de dados de base de uma receita também é útil em outros cenários. Por exemplo, isso lhe permite saber qual
conjunto de dados deve ser acessado para incluir novos campos, alterar filtros ou executar uma extração completa.

Carregar dados replicados mais rapidamente em receitas

Para melhorar o desempenho, alteramos a forma como o Analytics carrega dados replicados em uma receita. Quando você trabalha
com um conjunto de dados replicado contendo mais de 10.000 linhas, o Analytics carrega uma amostra de 10.000 linhas na receita.
Você pode preparar os dados na receita exatamente como sempre fez, mas não vê a opção de alterar o tamanho da amostra no perfil
da coluna.

Obter uma melhor visão dos conjuntos de dados
Você não consegue encontrar um conjunto de dados no gerente de dados? Quer ver quais são seus maiores conjuntos de dados ou
aqueles que ninguém está usando na lista de conjuntos de dados? Adicionamos recursos de pesquisa e classificação e mais colunas de
metadados ao modo de exibição de lista de conjunto de dados para que tudo o que você precisa esteja imediatamente disponível. Você
pode até mesmo ver os conjuntos de dados nos aplicativos privados dos usuários.

Comece a digitar um nome na caixa de pesquisa (1) para ver os conjuntos de dados correspondentes. Clique em um cabeçalho de
coluna (2) para classificar por essa coluna. Veja quem criou um conjunto de dados e quando, o número de linhas que ele contém e
quando foi consultado pela última vez. Se você tiver a permissão Gerenciar o Analytics, os conjuntos de dados nos aplicativos privados
dos usuários também serão listados aqui. Portanto, agora você pode ver quem está coletando todos os dados!

Nota:  A classificação funciona em todas as colunas, exceto a coluna APP.

Os recursos de pesquisa e classificação também estão disponíveis para conjuntos de dados replicados.
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Aplicativos pré-construídos do Analytics: novos painéis, análise de dados mais
aprofundada, configuração e personalização facilitadas

PERMISSÕES DO
USUÁRIO

Para usar os aplicativos do
Analytics:
• Usar aplicativos

baseados em modelo
do Analytics

• Permissões adicionais
conforme especificadas
para cada aplicativo

Para criar e gerenciar
aplicativos do Analytics:
• Gerenciar aplicativos

baseados em modelo
do Analytics

• Editar fluxos de dados
do Analytics

As melhorias mais recentes em nossos aplicativos do Analytics pré-construídos facilitam a obtenção
de percepções valiosas a partir de dados do Salesforce. Use os novos painéis e os recursos de
personalização aprimorados para explorar mais a fundo os seus dados, seja para analisar seu serviço
de campo, suas vendas ou seus contratos de serviço.

NESTA SEÇÃO:

Fornecer o serviço correto no momento adequado com o Field Service Analytics

Um novo painel para gerentes de serviço e outro para técnicos ajudam toda a equipe a se
inteirar das interações com os clientes e a fornecer um excelente serviço. O Field Service Analytics,
que é fornecido com o aplicativo Service Analytics, fornece aos gerentes e técnicos análises
just-in-time para otimizar os resultados dos compromissos de serviço de campo. Visualizações
intuitivas proporcionam uma visão clara dos seus dados para otimizar os resultados de todas
as interações de serviço.

Turbinar o desempenho da sua equipe de vendas com o Sales Analytics

Com novos painéis, suporte a mais dados, criação de aplicativo mais confiável, integração de
painéis facilitada e ajuda detalhada, o aplicativo ficou mais poderoso e fácil de usar.

Criar exatamente o aplicativo desejado com o assistente otimizado do Service Analytics

No novo assistente, você pode optar por criar uma versão básica ou personalizada do aplicativo.
Ele torna a criação do aplicativo mais simples e previsível. O Service Analytics o ajuda a descobrir percepções acionáveis para melhorar
todos os canais e interações com os clientes.

Fornecer o serviço correto no momento adequado com o Field Service Analytics

PERMISSÕES DO
USUÁRIO

Para usar o aplicativo Field
Service Analytics:
• Acessar modelos e

aplicativos do Service
Cloud Analytics

Um novo painel para gerentes de serviço e outro para técnicos ajudam toda a equipe a se inteirar
das interações com os clientes e a fornecer um excelente serviço. O Field Service Analytics, que é
fornecido com o aplicativo Service Analytics, fornece aos gerentes e técnicos análises just-in-time
para otimizar os resultados dos compromissos de serviço de campo. Visualizações intuitivas
proporcionam uma visão clara dos seus dados para otimizar os resultados de todas as interações
de serviço.
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Adicionamos painéis para ajudar os gerentes de serviço e técnicos a se manterem informados sobre suas cargas de trabalho, de modo
a oferecer um atendimento ao cliente personalizado que supere as expectativas dos consumidores.

• Ordens de serviço pendentes. Os gerentes de serviço têm acesso imediato às pendências para designar os recursos apropriados
a cada caso no momento correto. Exiba o status de todos os trabalhos abertos para atribuir técnicos de acordo com a prioridade ou
as habilidades necessárias.Antecipe-se às situações de escassez de recursos e gerencie-as de modo a sempre suprir as necessidades
dos clientes.

• Meu desempenho. Os técnicos de serviço podem ver toda a sua carga de trabalho em um único painel. Veja o status e a prioridade
de todas as suas ordens de trabalho, discriminadas por tipo e por produto. Obtenha percepções instantâneas sobre as classificações
CSAT de cada ordem e visualize as taxas de correção na primeira tentativa.Você também pode ver como sua taxa de violação de
SLA se compara à de sua equipe.

Para usar o Field Service Analytics, sua organização deverá estar ativada para usar o Field Service Lightning. A criação do aplicativo é
fácil. No Analytics Studio, selecione o modelo Field Service Analytics e clique em Criar. O Analytics fará o resto e criará painéis baseados
em seus dados do Field Service Lightning.
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Turbinar o desempenho da sua equipe de vendas com o Sales Analytics

PERMISSÕES DO
USUÁRIO

Para usar o aplicativo Sales
Analytics:
• Acessar modelos e

aplicativos do Sales
Cloud Analytics

Com novos painéis, suporte a mais dados, criação de aplicativo mais confiável, integração de painéis
facilitada e ajuda detalhada, o aplicativo ficou mais poderoso e fácil de usar.

Todas as versões do Sales Analytics incorporam recursos que transformam dados em vendas cada vez mais inteligentes e fornecem à
sua equipe ferramentas para superar a concorrência. Veja o que há de novo.

• Painel Contas.Os gerentes de conta podem monitorar as atividades em suas contas, incluindo oportunidades, atividades e casos.

• Painel inicial do representante de vendas. O novo painel, otimizado para a página inicial do Lightning, mostra aos representantes
de vendas seus KPIs no momento em que eles fazem login no Salesforce.Você pode adicioná-lo à página inicial do Lightning usando
a interface de usuário e sem escrever nenhum código.

• Suporte à hierarquia de contas. Agora você pode gerar relatórios sobre esse recurso padrão do Salesforce.Veja como os KPIs de
conta se propagam pela hierarquia de contas.
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• Verificação de compatibilidade da organização aprimorada. Mais detalhes são fornecidos quando o assistente verifica os dados
da sua organização antes de criar o aplicativo.Siga as orientações específicas sobre o que adicionar ou corrigir na sua organização
para permitir a criação do aplicativo.

• Integração de painéis facilitada.Integre os painéis de resumo Conta e Oportunidade para representantes de vendas diretamente
aos layouts de página Conta e Oportunidade (tanto no Lightning Experience como no Salesforce Classic) usando cliques em vez de
código.

• Ajuda detalhada sobre os painéis.Veja informações detalhadas sobre cada painel, incluindo os cálculos utilizados para gerar os
KPIs e como usar o assistente para personalizar os painéis.

Esses acréscimos, somados ao suporte a campos de valor personalizados nos painéis de tendências e à capacidade de arrastar filtros
para painéis (nenhuma codificação necessária!), tornam o Sales Analytics mais poderoso e personalizável.

Criar exatamente o aplicativo desejado com o assistente otimizado do Service Analytics

PERMISSÕES DO
USUÁRIO

Para usar o aplicativo
Service Analytics:
• Acessar modelos e

aplicativos do Service
Cloud Analytics

No novo assistente, você pode optar por criar uma versão básica ou personalizada do aplicativo.
Ele torna a criação do aplicativo mais simples e previsível. O Service Analytics o ajuda a descobrir
percepções acionáveis para melhorar todos os canais e interações com os clientes.

Com a opção de criação básica, você pode criar um aplicativo usando configurações padrão com apenas alguns cliques. Selecionando
a criação personalizada, você pode adicionar dados e recursos ao seu aplicativo. Em seguida, você responde a algumas perguntas
detalhadas sobre como sua empresa de serviços é controlada e como os dados deverão ser exibidos.

O assistente verifica sua organização para localizar os dados necessários para a criação do aplicativo, bem como objetos que possam ser
adicionados opcionalmente. Ele também verifica a segurança em nível de campo e as configurações fiscais para se certificar de que
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estão representadas com precisão no aplicativo. Mensagens de erro no assistente o ajudam a corrigir o que quer que esteja errado. Além
disso, a ajuda vinculada a cada página fornece instruções detalhadas para a seleção das configurações do assistente.

Comece a usar o aplicativo hoje mesmo.

Einstein Discovery: Einstein Data Insights (piloto), acesso a dados do Analytics
Para tornar seus relatórios mais inteligentes, estamos introduzindo o Einstein Data Insights (piloto). O Einstein analisa os dados do seu
relatório para ajudá-lo a entendê-los melhor, revelando informações preciosas que podem ser colocadas em prática. Além disso, o acesso
a grandes volumes de dados ficou mais fácil. Use seus dados do Analytics de maneira transparente com o Einstein Discovery. Carregue
e analise dados em idiomas que usam codificação UTF-8.

NESTA SEÇÃO:

Einstein Data Insights: o que o Einstein pode lhe dizer sobre seus dados de relatório? (piloto)

Os relatórios lhe mostram dados, mas o que os dados significam? Não fique mais se perguntando! Apresentamos o Einstein Data
Insights: um relatório mais inteligente. O Einstein analisa os dados do relatório e resume as principais conclusões, comparações e
tendências com gráficos e métricas altamente informativos. É ciência de dados com apenas um clique!Esse recurso está disponível
no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Criar conjuntos de dados do Einstein Discovery a partir de fluxos de dados do Analytics

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.

Usar conjuntos de caracteres UTF-8 com o Einstein Discovery

O Einstein Discovery agora aceita dados que contenham codificação de caracteres UTF-8. Você pode carregar e analisar dados em
qualquer idioma que use codificação UTF-8, como árabe, russo ou hebraico.

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.

Einstein Data Insights: o que o Einstein pode lhe dizer sobre seus dados de relatório? (piloto)

EDIÇÕES

Disponível em Enterprise,
Performance e Unlimited
Editions. Também disponível
na Developer Edition.

Os relatórios lhe mostram dados, mas o que os dados significam? Não fique mais se perguntando!
Apresentamos o Einstein Data Insights: um relatório mais inteligente. O Einstein analisa os dados
do relatório e resume as principais conclusões, comparações e tendências com gráficos e métricas
altamente informativos. É ciência de dados com apenas um clique!Esse recurso está disponível no
Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Nota:  Fornecemos o Einstein Data Insights 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 Einstein Data Insights 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.

É assim que funciona.

Primeiramente, execute um relatório. Em seguida, clique em Einstein Data Insights para iniciar a análise.
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O Einstein analisa todos os dados contidos no relatório, mas não os dados que ele não contém; portanto, lembre-se de incluir tudo em
que você está interessado. Se você criar um relatório que retorne todas as oportunidades, o Einstein analisará todas as oportunidades.
Se você filtrar o relatório para que não retorne oportunidades abertas, o Einstein não analisará as oportunidades abertas.

Quando dizemos que o Einstein analisa todas as oportunidades, queremos dizer até 500.000 oportunidades e 25 colunas! O Einstein
analisa mais que apenas os 2.000 registros exibidos em um relatório. Devido à quantidade de registros que o Einstein inclui em cada
análise, as percepções resultantes são precisas, acionáveis e surpreendentes.

O Einstein realiza o trabalho pesado de análise para você. Os dados do relatório não precisam ser agrupados, resumidos ou plotados em
um gráfico. (Embora você certamente possa fazer isso, se quiser!) O Einstein faz tudo isso por você enquanto analisa seus dados de
relatório e resume as principais conclusões.

Vejamos o que o Einstein tem a dizer sobre um relatório padrão de funil de oportunidades.

A principal percepção chama a sua atenção para Próxima etapa quando Origem do lead é Parceiro. Ela compara a frequência com
que Origem do lead é Parceiro em todas as oportunidades (57,3%) à frequência com que Origem do lead é Parceiro quando Próxima
etapa é Chamada telefônica (40,6%). Parece que a taxa cai significativamente. Vamos discutir maneiras de aumentar o número de
oportunidades originárias do parceiro obtidas por telefone para fechar mais negócios!

Você também pode fazer perguntas ao Einstein sobre as colunas numéricas do relatório. Aqui está uma análise sobre Valor. Ela avalia
como Valor muda de acordo com as condições extraídas de outros campos. Novamente, o Einstein agrupa e reagrupa, resume e refaz
o resumo, mas concentrando-se no Valor médio em vez do número de registros.
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Parece que o Valor médio aumenta US$ 55.000 quando Tipo é Novo negócio e Origem do lead é Recomendação pessoal. Hmmmm...
Talvez devamos incentivar nossos clientes a promover nossos produtos e serviços nas mídias sociais.

Então, o que você acha? O que o Einstein pode lhe dizer sobre seus dados de relatório?

Criar conjuntos de dados do Einstein Discovery a partir de fluxos de dados do Analytics
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.

Para obter mais informações, consulte Exportar dados para o Einstein Discovery com a transformação de exportação (disponível ao
público em geral).

Usar conjuntos de caracteres UTF-8 com o Einstein Discovery
O Einstein Discovery agora aceita dados que contenham codificação de caracteres UTF-8. Você pode carregar e analisar dados em
qualquer idioma que use codificação UTF-8, como árabe, russo ou hebraico.
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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.

Comunidades: Distributed Marketing, jornadas individuais e novos
componentes de suporte

EDIÇÕES

Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

As comunidades ganham ainda mais flexibilidade com vários recursos interessantes. A integração
do Community Cloud ao Marketing Cloud melhorou com a inclusão de dois recursos novos. As
comunidades de parceiros agora podem utilizar marketing distribuído, o que permite aos parceiros
usar campanhas pré-configuradas personalizáveis quando comercializam novos programas. As
comunidades do Lightning podem usar jornadas de email personalizadas para ajudar a integrar
novos membros da comunidade e reforçar os relacionamentos. Outras novidades incríveis incluem
as comunidades de clientes, que agora podem usar os componentes Formulário de contato com
suporte e Desvio de caso juntos para ajudar os clientes a encontrarem soluções para seus problemas antes mesmo de registrarem um
caso.

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.

As soluções Lightning Bolt e os modelos do Lightning usam as mesmas tecnologias subjacentes do Lightning Experience –
especificamente, a plataforma Lightning e os componentes do Lightning. No entanto, você não precisa ativar o Lightning Experience
para usá-los.
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NESTA SEÇÃO:

Incorporar o poder da IA à sua comunidade com o Einstein Answers (piloto)

Quando procuram respostas em sua comunidade, seus clientes querem resultados precisos que resolvam seus problemas rapidamente.
O Einstein Answers está aqui para ajudar. Quando um membro da comunidade faz uma pergunta, o Einstein Answers consulta
artigos e discussões anteriores na comunidade. Depois de examinar os dados da comunidade, o Einstein Answers sugere respostas
à pergunta do membro da comunidade. Usuários avançados, conhecidos como Campeões de respostas, revisam e avaliam as
respostas sugeridas e publicam as que consideram satisfatórias na comunidade.

Comercializar para os seus membros com o Journey Builder para Comunidades (disponível ao público em geral)

Rufem os tambores! A integração do Community Cloud e Marketing Cloud que introduzimos como um recurso beta na versão
Winter '18 agora está disponível ao público em geral. Com o Journey Builder, você pode criar jornadas personalizadas em emails,
dispositivos móveis, anúncios e na Web. Com a integração ao Community Cloud, os gerentes da comunidade e gerentes de marketing
podem oferecer jornadas de cliente sofisticadas aos membros da comunidade, aumentando o engajamento e estimulando as
atividades na comunidade. Você precisa ter tanto a licença Community quanto a Marketing Cloud para usar este recurso.

Comunidades do Lightning: novos componentes de suporte, definições de público mais granulares e experiência de tema simplificada

Dê à sua comunidade mais poder para desviar casos, defina públicos no nível de componente, personalize comunidades mais
rapidamente com temas, conecte seu CMS externo à sua comunidade e muito mais.

Segurança: fácil desativação e requisitos de login mais rígidos

Queremos que sua experiência de comunidade seja tão tranquila e segura quanto possível. Afinal, a confiança é nossa prioridade
máxima. Portanto, facilitamos para os usuários externos o processo de desativação de suas próprias contas.

Melhorias de usabilidade: otimização dos papéis de conta, configurações de idioma e muito mais

Confira as melhorias substanciais de usabilidade que introduzimos nesta versão. A otimização dos papéis de conta ajuda a minimizar
o número de papéis usados em contas da comunidade de clientes e parceiros. Além disso, movemos as configurações de idioma
para o Community Builder para facilitar sua localização e uso. Melhorias na SEO ajudam os clientes e os mecanismos de pesquisa a
localizar rapidamente as informações e respostas que estão procurando. Ao iniciar, nós o colocamos em Espaços de trabalho em
vez de Gerenciamento de comunidade para melhorar seu acesso aos novos recursos de gerenciamento da comunidade.

Chatter em Comunidades do Lightning: editor de conteúdo avançado para celular, notificações de menções ao grupo e
compartilhamento por link

Adicione estilo aos seus feeds móveis. Receba notificações no aplicativo quando o seu grupo for mencionado. Compartilhe links em
publicações. E aproveite seus conhecimentos especializados quando as perguntas que você está mais qualificado para responder
forem entregues diretamente a você.

Comunidades de parceiros: calendários, cartões de pontuação, Mercado de campanhas e mais configurações guiadas

O Mercado de campanhas fornece aos profissionais de marketing de canal um lugar para compartilhar campanhas de marketing
pré-aprovadas com os parceiros a fim de aumentar a demanda pelos produtos ou serviços de seus fornecedores. Os cartões de
pontuação de parceiro ajudam os gerentes de conta do canal a rastrear o desempenho da conta com base em um conjunto de KPIs.
Os parceiros e fornecedores podem usar calendários para rastrear e compartilhar compromissos. Além disso, novas configurações
guiadas facilitam a configuração pelos administradores de programas de canal e cartões de pontuação, do Mercado de campanhas
e da Ativação de vendas inteligentes.

Novas configurações guiadas: programas de canal, mercado de campanhas e Ativação de vendas inteligentes

As novas configurações guiadas levam seus programas de canal ainda mais longe. Você avança passo a passo pela configuração de
programas de canal e cartões de pontuação, pela criação de um mercado de campanhas e pela configuração de arquivos e bibliotecas
para a Ativação de vendas inteligentes. Você também pode acessar uma lista selecionada de extensões de aplicativo da comunidade
para localizar ainda mais soluções para a sua comunidade de parceiros. Uma licença de Parceiro é necessária para acessar a Configuração
guiada em Espaços de trabalho da comunidade.
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Community Analytics: Painéis Desvio de caso e Análise de sentimento

Dois novos painéis mostram até que ponto sua comunidade está desviando casos eficazmente e permitem aferir o sentimento geral
na comunidade. Os painéis estarão disponíveis no AppExchange imediatamente após o lançamento desta versão no pacote
Gerenciamento de comunidade Spring '18.

Arquivos em Comunidades do Lightning: navegar em bibliotecas usando blocos, permitir que usuários padrão criem ativos e colaborar
com o Quip

As atualizações e novos recursos nas Comunidades do Lightning facilitam o trabalho com arquivos e bibliotecas. A nova Experiência
de bibliotecas e arquivos, baseada em blocos, facilita a navegação pelas bibliotecas e a localização dos arquivos e pastas desejados.
Acesse rapidamente seus arquivos de ativo mais recentes, permita que os usuários padrão criem ativos e forneça aos clientes uma
maneira de criar arquivos de ativo que possam ser acessados por usuários não autenticados. Forneça à sua equipe uma maneira de
visualizar arquivos em trânsito e usar a pesquisa integrada para refinar os resultados. A integração com Quip abre possibilidades
inteiramente novas de colaboração.

Outras alterações em Comunidades

Saiba mais sobre pequenas mudanças que melhoram a sua experiência com comunidades.

Incorporar o poder da IA à sua comunidade com o Einstein Answers (piloto)
Quando procuram respostas em sua comunidade, seus clientes querem resultados precisos que resolvam seus problemas rapidamente.
O Einstein Answers está aqui para ajudar. Quando um membro da comunidade faz uma pergunta, o Einstein Answers consulta artigos
e discussões anteriores na comunidade. Depois de examinar os dados da comunidade, o Einstein Answers sugere respostas à pergunta
do membro da comunidade. Usuários avançados, conhecidos como Campeões de respostas, revisam e avaliam as respostas sugeridas
e publicam as que consideram satisfatórias na comunidade.

Importante:  Fornecemos o Einstein Answers aos clientes por meio de um programa piloto que requer concordância com termos
e condições específicos. Para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações
e não podemos garantir a aceitação. O Einstein Answers 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.
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Outros recursos novos interagem com o Einstein Answers para fornecer à sua comunidade a experiência de perguntas e respostas mais
responsiva possível. Por exemplo, as cinco perguntas mais frequentes direcionam perguntas temáticas com alto engajamento para a
pessoa mais qualificada para respondê-las. A combinação de curtidas e votos favoráveis permite medir o engajamento com precisão.

Todos os dados coletados pelo Einstein Answers, incluindo avaliações, feedback, publicação de respostas sugeridas e comportamento
do usuário final, são usados para aprimorar as respostas sugeridas quando os clientes fizerem perguntas no futuro. Quando mais você
o usa, mais inteligente ele se torna.

Comercializar para os seus membros com o Journey Builder para
Comunidades (disponível ao público em geral)
Rufem os tambores! A integração do Community Cloud e Marketing Cloud que introduzimos como um recurso beta na versão Winter
'18 agora está disponível ao público em geral. Com o Journey Builder, você pode criar jornadas personalizadas em emails, dispositivos
móveis, anúncios e na Web. Com a integração ao Community Cloud, os gerentes da comunidade e gerentes de marketing podem
oferecer jornadas de cliente sofisticadas aos membros da comunidade, aumentando o engajamento e estimulando as atividades na
comunidade. Você precisa ter tanto a licença Community quanto a Marketing Cloud para usar este recurso.

Por exemplo, digamos que você queira se conectar aos novos membros que ingressam na comunidade. Você pode criar uma jornada
de email que envie emails personalizados automaticamente. Inclua informações sobre como carregar uma imagem ou aproveitar ao
máximo a experiência da comunidade. Emails úteis aumentam a retenção e geram mais participação.
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Acione uma jornada personalizada com eventos ou escolha um público específico.

Os compromissos incluem:

• Novo membro da comunidade

• Criação de caso

• Novo membro de Grupo do Chatter (novo na versão Spring '18)

• Criação de nova publicação no Chatter

• Nova pergunta em um tópico ou novo tópico em uma publicação (novo na versão Spring '18)

Os públicos incluem:

• Membros com maior número de pontos de reputação

• Membros que pertencem ao mesmo Grupo do Chatter

• Membros sem nenhuma contribuição no número de dias especificado

• Membros que se registraram para um compromisso da comunidade

Para começar, verifique se o Marketing Cloud Connect está configurado de modo que as duas nuvens possam trabalhar juntas. A criação
e autilização de emails e jornadas ocorre no Marketing Cloud.

Comunidades do Lightning: novos componentes de suporte, definições
de público mais granulares e experiência de tema simplificada
Dê à sua comunidade mais poder para desviar casos, defina públicos no nível de componente, personalize comunidades mais rapidamente
com temas, conecte seu CMS externo à sua comunidade e muito mais.

NESTA SEÇÃO:

Atualizar sua comunidade do Lightning

Modernizamos as comunidades do Lightning! As melhorias incluem um menu suspenso de público no nível de componente e
melhorias de desempenho em alguns componentes. Como todas as melhorias futuras nos modelos de comunidade do Lightning
serão aplicadas à versão Spring '18, recomendamos fazer a atualização tão logo seja possível.

Criar e personalizar a identidade visual da comunidade mais rapidamente

A personalização da aparência da comunidade agora é mais rápida, com uma experiência de gerenciamento de tema nova e
simplificada que agrupa todos os controles de configuração visual em um único lugar. Gaste menos tempo configurando sua
comunidade e mais tempo ajudando seus clientes. Quer um novo layout de página? Altere layouts de página e variações de página
de forma rápida e segura e atualize o seu site. Esse recurso está disponível para uso em comunidades do Lightning e soluções
Lightning Bolt.

Ver rapidamente em qual layout de tema uma página é baseada

Saiba instantaneamente, com apenas um clique, quantas e quais páginas estão associadas a seus layouts de tema.

Criar e gerenciar conteúdo e conexões de CMS Connect (JSON) mais facilmente

Defina e exiba facilmente conteúdo externo alimentado por conexões JSON. Agora o CMS Connect (JSON) é mais versátil e mapeável
em espaços de trabalho. Defina até cinco tipos de conexão JSON, cada uma com até 10 listas e um item mapeados. Esse componente
está disponível para uso em comunidades do Lightning e soluções Lightning Bolt.

Usar credenciais nomeadas com conexões JSON no CMS Connect (beta)

Use Credenciais nomeadas com suas conexões JSON para trazer conteúdo seguro de sistemas externos, como Sitecore, Drupal ou
Wordpress, para a sua comunidade. Esse componente está disponível para uso em comunidades do Lightning e soluções Lightning
Bolt.
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Rastrear compromissos com calendários da comunidade

Acesse os calendários do Salesforce a partir da sua comunidade do Lightning e compartilhe o seu calendário com outros usuários.
Use o novo componente Calendário para visualizar seus compromissos e os calendários de outros usuários diretamente na comunidade
usando um desktop ou dispositivo móvel. Um calendário pode ser configurado para mostrar detalhes no painel lateral ou para
ocultá-lo por padrão. Você também pode compartilhar calendários Meus compromissos com outros membros da equipe e adicionar
os calendários deles ao seu modo de exibição.

Coletar feedback da comunidade com o componente Pesquisa

Os membros da sua comunidade são uma parte valiosa dos seus negócios e suas opiniões são igualmente valiosas. O Salesforce
Surveys lhe permite criar pesquisas personalizadas para coletar dados importantes dos seus clientes. Faça bom proveito dos
conhecimentos e da experiência da comunidade usando o componente Pesquisa para integrar pesquisas personalizadas aos modelos
de comunidade. Esse componente está disponível em comunidades do Lightning e em soluções Lightning Bolt.

Ajudar os clientes a localizar respostas e desviar casos com dois novos componentes

Quando seus clientes têm algum problema com um produto, não há nada mais frustrante do que não encontrar uma solução
imediatamente. Mantenha seus clientes satisfeitos e ajude-os a encontrar o que procuram rapidamente. Quando criam um caso no
Formulário de contato com suporte, os clientes veem possíveis soluções – por exemplo, artigos ou discussões anteriores da comunidade
– em Desvio de caso. Quando clicam no conteúdo, eles podem optar por abandonar o formulário. Ou então, caso isso não resolva
o problema, eles podem continuar criando o caso. Use esses componentes em comunidades do Lightning e soluções Lightning
Bolt.

Preencher as informações de contato dos membros da comunidade no Bate-papo do Snap-Ins

Ajude os membros da sua comunidade a iniciar mais rapidamente o bate-papo com um agente de suporte. Você pode configurar
o preenchimento automático do nome e email dos usuários no formulário pré-bate-papo quando eles solicitam um bate-papo,
contanto que tenham efetuado login. O componente Bate-papo do Snap-Ins permite que os membros da comunidade iniciem um
bate-papo ao vivo pela Web com um agente de suporte. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce
Classic.

Organizar o conteúdo da sua comunidade em até oito níveis com tópicos de navegação

Os tópicos de navegação são uma ferramenta fantástica para organizar o conteúdo para os membros da sua comunidade.
Anteriormente, você estava limitado a três níveis de organização de conteúdo: um tópico pai, um tópico filho e um tópico neto.
Agora você dispõe de até oito níveis para organizar o conteúdo como desejar. Isso facilitou significativamente a criação de uma
hierarquia de tópicos na comunidade correspondendo ao seu catálogo de produtos real, que provavelmente tem mais de três níveis
de profundidade.

Atribuir públicos a componentes de página

Agora você pode atribuir a maioria dos critérios de público a componentes individuais em uma página, o que facilita a apresentação
do conteúdo correto a membros específicos.

Usar campos de CRM para direcionar públicos

Acabamos de conceder superpoderes aos critérios de público do usuário. Selecione como desejar os campos em objetos de CRM,
como contatos ou contas, e crie critérios de público que podem ser aplicados a páginas, conjuntos de identidade visual e componentes.
Você pode avançar por quatro níveis de detalhamento até chegar ao campo que realmente deseja. Agora você pode direcionar seu
público com precisão impressionante.

Usar mais componentes com mais modelos

Extraia o máximo de proveito dos modelos da Partner Central e do Portal de conta do cliente com o acesso a ainda mais componentes
para serem usados com cada modelo.
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Atualizar sua comunidade do Lightning
Modernizamos as comunidades do Lightning! As melhorias incluem um menu suspenso de público no nível de componente e melhorias
de desempenho em alguns componentes. Como todas as melhorias futuras nos modelos de comunidade do Lightning serão aplicadas
à versão Spring '18, recomendamos fazer a atualização tão logo seja possível.

Importante:  Antes de atualizar para a versão Spring '18, leia Atualizar sua comunidade, que explica como a atualização pode
afetar a sua comunidade. Essas atualizações podem afetar o seu CSS personalizado. Consulte Migrar substituições de CSS para ver
quais são as alterações em seletores específicos. 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. Se você não atualizou sua comunidade para a última versão (Winter '18), confira esta
nota de versão com informações importantes.

Aqui está uma lista do que esperar ao atualizar sua comunidade do Lightning atual para a versão Spring '18.

• Um menu suspenso para definir públicos no nível de componente

• Melhorias na UI padrão, como dimensionamento de fontes

• Atualizações e melhorias de desempenho em Quadro de liderança de reputação, Artigos mais populares por tópico, Artigos
relacionados e Layout de registro para páginas de detalhes de registro de objeto personalizado

• Um novo painel Tema que reformula o painel Identidade visual no Community Builder

• Acréscimos às configurações de Tema que permitem ver com facilidade a quais páginas um layout de tema está associado

• CMS Connect (JSON) atualizado para permitir conteúdo autenticado

• Criação automática de páginas de detalhes para listas de conteúdo no CMS Connect (JSON)

• Mais opções de metadados para melhorar a descoberta de páginas por meio de SEO

Sim, sabemos que são muitas mudanças. É por isso que insistimos para que você teste o processo de atualização em um ambiente de
sandbox antes de publicar as alterações em sua comunidade.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Atualizar o modelo da sua comunidade (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Criar e personalizar a identidade visual da comunidade mais rapidamente

Criar comunidades multilíngues no Community Builder

Criar e personalizar a identidade visual da comunidade mais rapidamente
A personalização da aparência da comunidade agora é mais rápida, com uma experiência de gerenciamento de tema nova e simplificada
que agrupa todos os controles de configuração visual em um único lugar. Gaste menos tempo configurando sua comunidade e mais
tempo ajudando seus clientes. Quer um novo layout de página? Altere layouts de página e variações de página de forma rápida e segura
e atualize o seu site. Esse recurso está disponível para uso em comunidades do Lightning e soluções Lightning Bolt.

A seção Identidade visual agora passa a se chamar Tema, com as mesmas opções, mas com um novo conjunto de menus mais compacto
e fácil de navegar. Isso lhe permite gerenciar cores, imagens, fontes e configurações de tema com muito menos rolagem da tela. Em
qualquer desses painéis, você também pode trabalhar com CSS ou conjuntos de identidade visual personalizados.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Sua comunidade com o Community Builder (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Ajuda do Salesforce: Gerenciar as páginas da comunidade e suas propriedades no Community Builder (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Atualizar o modelo da sua comunidade (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Criar comunidades multilíngues no Community Builder

Ver rapidamente em qual layout de tema uma página é baseada
Saiba instantaneamente, com apenas um clique, quantas e quais páginas estão associadas a seus layouts de tema.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Alterar o layout de tema das páginas de sua comunidade (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Criar e gerenciar conteúdo e conexões de CMS Connect (JSON) mais facilmente
Defina e exiba facilmente conteúdo externo alimentado por conexões JSON. Agora o CMS Connect (JSON) é mais versátil e mapeável
em espaços de trabalho. Defina até cinco tipos de conexão JSON, cada uma com até 10 listas e um item mapeados. Esse componente
está disponível para uso em comunidades do Lightning e soluções Lightning Bolt.

282

Comunidades do Lightning: novos componentes de suporte,
definições de público mais granulares e experiência de tema

simplificada

Notas da versão do Salesforce Spring '18

https://help.salesforce.com/articleView?id=community_designer_brand.htm&language=pt_BR
https://help.salesforce.com/articleView?id=community_designer_brand.htm&language=pt_BR
https://help.salesforce.com/articleView?id=community_builder_manage_pages_overview.htm&language=pt_BR
https://help.salesforce.com/articleView?id=community_builder_manage_pages_overview.htm&language=pt_BR
https://help.salesforce.com/articleView?id=communities_update_template.htm&language=pt_BR
https://help.salesforce.com/articleView?id=communities_update_template.htm&language=pt_BR
https://help.salesforce.com/articleView?id=community_builder_theme_apply.htm&language=pt_BR
https://help.salesforce.com/articleView?id=community_builder_theme_apply.htm&language=pt_BR


Após sua configuração inicial em Espaços de trabalho, confira o componente CMS Connect (JSON) em Community Builder. Sua comunidade
gera automaticamente a página de detalhes da sua lista de conteúdo, tornando extremamente fácil exibir o conteúdo desejado.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor: Adicionar componentes CMS Connect (JSON) às páginas da sua comunidade (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Conectar conteúdo JSON do seu CMS à sua comunidade (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Criar uma conexão de CMS (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Usar credenciais nomeadas com conexões JSON no CMS Connect (beta)
Use Credenciais nomeadas com suas conexões JSON para trazer conteúdo seguro de sistemas externos, como Sitecore, Drupal ou
Wordpress, para a sua comunidade. Esse componente está disponível para uso em comunidades do Lightning e soluções Lightning
Bolt.

1. Abra Espaços de trabalho da comunidade.

2. Clique em CMS Connect.

3. Clique em Nova conexão de CMS (caso não haja conexões criadas na comunidade ainda) ou em Novo.
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4. Em Nome, insira um nome simples para a conexão. O nome aparece no espaço de trabalho do CMS e em outras áreas internas. (Um
nome de API é criado para a conexão em segundo plano, com base no nome inserido.)

5. Selecione sua origem de CMS: AEM, Drupal, SDL, Sitecore, WordPress ou outro.

Nota:  Não há suporte completo para a opção "Outro". No entanto, caso seu servidor CMS não esteja listado, o CMS Connect
funcionará se você o tiver configurado corretamente. O CMS Connect funciona com os padrões HTML, CSS e HTTP e não é
específico de provedor.

6. Se você selecionar Autenticado  como seu Tipo de conexão (beta) (1). Depois de escolher Autenticado, você poderá
selecionar uma Credencial nomeada (2) para acessar seu sistema de gerenciamento externo. Tipos de conexão autenticados
funcionam apenas com JSON; nenhum outro método estará disponível quando Autenticado  tiver sido selecionado.

Nota:  As credenciais nomeadas deverão ter sido criadas anteriormente em suas configurações do Salesforce. Há suporte a
protocolos tanto anônimos como de entidade nomeada. Consulte
https://help.salesforce.com/articleView?id=named_credentials_define.htm.

Entre em contato com o Suporte para ativar esse recurso beta.

7. Insira o restante das informações de JSON como faria com qualquer outra conexão JSON e, em seguida, escolha-as ao adicionar
conteúdo às páginas no Community Builder.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Definir uma credencial nomeada (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Guia do desenvolvedor: Adicionar componentes CMS Connect (JSON) às páginas da sua comunidade (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Conectar conteúdo JSON do seu CMS à sua comunidade (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Criar uma conexão de CMS (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
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Rastrear compromissos com calendários da comunidade
Acesse os calendários do Salesforce a partir da sua comunidade do Lightning e compartilhe o seu calendário com outros usuários. Use
o novo componente Calendário para visualizar seus compromissos e os calendários de outros usuários diretamente na comunidade
usando um desktop ou dispositivo móvel. Um calendário pode ser configurado para mostrar detalhes no painel lateral ou para ocultá-lo
por padrão. Você também pode compartilhar calendários Meus compromissos com outros membros da equipe e adicionar os calendários
deles ao seu modo de exibição.

Se tiver uma licença Comunidade de clientes Plus e Comunidade de parceiros, você poderá criar compromissos diretamente no calendário.

Nota:  Seu administrador tem a opção de permitir que os usuários criem novos calendários. Se isso estiver ativado em seu calendário,
você poderá criar novos calendários para diferentes objetos de força de trabalho e personalizar o esquema de cores de cada
calendário.

Nota:  A visualização de calendários em um dispositivo móvel está sujeita a algumas limitações. Para obter funcionalidade total,
use a versão de desktop do Salesforce.

Coletar feedback da comunidade com o componente Pesquisa
Os membros da sua comunidade são uma parte valiosa dos seus negócios e suas opiniões são igualmente valiosas. O Salesforce Surveys
lhe permite criar pesquisas personalizadas para coletar dados importantes dos seus clientes. Faça bom proveito dos conhecimentos e
da experiência da comunidade usando o componente Pesquisa para integrar pesquisas personalizadas aos modelos de comunidade.
Esse componente está disponível em comunidades do Lightning e em soluções Lightning Bolt.

O componente Pesquisa integra uma pesquisa ativa a qualquer modelo de comunidade do Lightning. Quando efetuam login, os membros
da comunidade têm a opção de participar da pesquisa.
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Como todos os valiosos dados coletados são armazenados no Salesforce, você pode executar relatórios para obter percepções diretamente
no aplicativo. O componente Pesquisa está disponível nas versões Spring '18 de todos os modelos de comunidade do Lightning.

Nota:  Para acessar o componente Pesquisa, ative o Salesforce Surveys em sua organização.

Ajudar os clientes a localizar respostas e desviar casos com dois novos componentes
Quando seus clientes têm algum problema com um produto, não há nada mais frustrante do que não encontrar uma solução
imediatamente. Mantenha seus clientes satisfeitos e ajude-os a encontrar o que procuram rapidamente. Quando criam um caso no
Formulário de contato com suporte, os clientes veem possíveis soluções – por exemplo, artigos ou discussões anteriores da comunidade
– em Desvio de caso. Quando clicam no conteúdo, eles podem optar por abandonar o formulário. Ou então, caso isso não resolva o
problema, eles podem continuar criando o caso. Use esses componentes em comunidades do Lightning e soluções Lightning Bolt.

Os dois novos componentes simplificam e substituem o componente Formulário de criação de caso. Eles são os componentes padrão
em comunidades criadas com a versão Winter '18 do modelo Atendimento ao cliente (Napili).
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Para usar esses componentes juntos, crie uma nova variação da página Contatar suporte padrão com um layout em duas colunas. Arraste
os componentes Formulário de contato com suporte e Desvio de caso para a página.

Dica:  Considere estes fatores quando usar esses componentes de suporte:

• O Web-to-Case deve estar ativado na sua organização para que esses componentes funcionem com Guest Users. O Web-to-Case
não é necessário em comunidades que tenham somente usuários autenticados.

• Como o Formulário de contato com suporte usa Arquivos em vez de Anexos, você pode adicionar vários arquivos a um caso.

CONSULTE TAMBÉM:

Determinar se sua comunidade está desviando casos eficazmente

Preencher as informações de contato dos membros da comunidade no Bate-papo
do Snap-Ins
Ajude os membros da sua comunidade a iniciar mais rapidamente o bate-papo com um agente de suporte. Você pode configurar o
preenchimento automático do nome e email dos usuários no formulário pré-bate-papo quando eles solicitam um bate-papo, contanto
que tenham efetuado login. O componente Bate-papo do Snap-Ins permite que os membros da comunidade iniciem um bate-papo
ao vivo pela Web com um agente de suporte. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Organizar o conteúdo da sua comunidade em até oito níveis com tópicos de
navegação
Os tópicos de navegação são uma ferramenta fantástica para organizar o conteúdo para os membros da sua comunidade. Anteriormente,
você estava limitado a três níveis de organização de conteúdo: um tópico pai, um tópico filho e um tópico neto. Agora você dispõe de
até oito níveis para organizar o conteúdo como desejar. Isso facilitou significativamente a criação de uma hierarquia de tópicos na
comunidade correspondendo ao seu catálogo de produtos real, que provavelmente tem mais de três níveis de profundidade.

Você pode adicionar até 25 tópicos de navegação e 10 subtópicos para cada tópico. Cada subtópico também pode ter 10 subtópicos.
Você pode criar mais cinco níveis de subtópicos com a API, o que resulta em um máximo combinado de 2.775 tópicos e subtópicos de
navegação por comunidade.

Nota:  Essa funcionalidade só está disponível por meio da API REST do Chatter e do Chatter no Apex.

Atribuir públicos a componentes de página
Agora você pode atribuir a maioria dos critérios de público a componentes individuais em uma página, o que facilita a apresentação do
conteúdo correto a membros específicos.

Digamos que você tenha uma página atribuída a clientes nos EUA e queira que diferentes tópicos e feeds apareçam para os clientes na
Califórnia. Acesse a página no Builder e clique no componente. Confira a linha de contorno azul.
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Clique na seta ao lado do nome do componente e selecione Atribuir público. Você pode usar o mesmo menu para excluir ou duplicar
um componente.

Escola Califórnia na lista de públicos, clique em Atribuir e, em seguida, clique em Concluir.

Pronto! Observe que a linha de contorno do componente de cabeçalho agora está roxa e o ícone de público aparece ao lado do nome.
Uma nota na parte superior da página informa que pelo menos um componente tem um público específico. O público é listado nos
detalhes do componente.

Você pode usar praticamente qualquer critério de público no componente, exceto Tipo de registro. Não é possível atribuir públicos a
componentes nas seções de cabeçalho ou rodapé do modelo.

Usar campos de CRM para direcionar públicos
Acabamos de conceder superpoderes aos critérios de público do usuário. Selecione como desejar os campos em objetos de CRM, como
contatos ou contas, e crie critérios de público que podem ser aplicados a páginas, conjuntos de identidade visual e componentes. Você
pode avançar por quatro níveis de detalhamento até chegar ao campo que realmente deseja. Agora você pode direcionar seu público
com precisão impressionante.

Vejamos como isso funciona. Digamos que você queira configurar sua comunidade de modo que diferentes páginas apareçam para
diferentes departamentos. Primeiro crie um público, depois clique no menu suspenso ao lado de Usuário.
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Se você selecionar Contato, será aberto outro menu suspenso com mais opções.

Em seguida, selecione Departamento e insira os critérios. Atribua um nome ao público e você estará pronto para começar a atribuição.

Ou então, digamos que você tenha uma comunidade de parceiros. Imagine que sua empresa venda em vários países. Você quer mostrar
uma página inicial diferente aos parceiros de acordo com a localização e o tipo de canal de cada parceiro. Você pode usar o mesmo
processo descrito para o departamento. Desta vez, use o critério Local para especificar o local e o critério Usuário para refinar a seleção
com base no tipo de parceiro de canal.

Usar mais componentes com mais modelos
Extraia o máximo de proveito dos modelos da Partner Central e do Portal de conta do cliente com o acesso a ainda mais componentes
para serem usados com cada modelo.

Agora você pode usar os seguintes componentes em comunidades usando o modelo Portal de conta do cliente:

• Feed compacto

• Caixa de entrada de leads
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• Perfil e configurações do membro

• Quadro de liderança de reputação

• Resultados da pesquisa

• Bate-papo do Snap-ins

• Métricas de tópicos

• Tópicos mais comentados

• Detalhes do perfil de usuário

• Painel do Wave

Agora o Portal de conta do cliente também inclui as páginas Detalhes do feed e Detalhes da pergunta.

Você pode usar estes componentes com o modelo Partner Central:

• Conteúdo do artigo

• Botão Perguntar

• Trilha de navegação

• CMS Connect (JSON)

• Feed compacto

• Tópicos em destaque

• Botão Seguir

• Notificação de mensagem

• Botão Nova mensagem

• Lista de artigos relacionados

• Lista de perguntas relacionadas

• Lista de tópicos relacionados

• Quadro de liderança de reputação

• Bate-papo do Snap-ins

• Guias

• Principais artigos por tópicos

• Catálogo de tópicos

• Artigos de tendência

• Artigos mais comentados por tópico

• Tópicos mais comentados

Segurança: fácil desativação e requisitos de login mais rígidos
Queremos que sua experiência de comunidade seja tão tranquila e segura quanto possível. Afinal, a confiança é nossa prioridade máxima.
Portanto, facilitamos para os usuários externos o processo de desativação de suas próprias contas.

NESTA SEÇÃO:

Permitir a autodesativação de usuários da comunidade

Permita que os usuários externos da comunidade desativem suas próprias contas. A permissão de autodesativação pode atender a
certos requisitos regulatórios.
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Verificar a identidade de usuários externos da comunidade

Quando usuários externos acessam uma comunidade do Salesforce a partir de um novo dispositivo ou navegador, você pode verificar
sua identidade como uma medida adicional de segurança. A autenticação de dois fatores ajuda a evitar que usuários não autorizados
acessem sua comunidade.

Conjuntos de compartilhamento para todas as licenças de parceiro e cliente – piloto

Estendemos os conjuntos de compartilhamento a usuários com licenças de comunidade baseadas em papel – especificamente,
licenças Comunidade de clientes Plus e Comunidade de parceiros. Sim, foi isso mesmo que você leu! Anteriormente, somente
usuários da Comunidade de clientes podiam usar conjuntos de compartilhamento, que não eram preservados quando o usuário
era atualizado para a licença Comunidade de clientes Plus. Agora, os usuários com a licença Comunidade de clientes Plus podem
manter os conjuntos de compartilhamento, além de usar compartilhamento da organização, como regras de compartilhamento e
compartilhamento baseado em papel. Pela primeira vez, as comunidades de parceiros também podem usar conjuntos de
compartilhamento.

Permitir a autodesativação de usuários da comunidade
Permita que os usuários externos da comunidade desativem suas próprias contas. A permissão de autodesativação pode atender a certos
requisitos regulatórios.

CONSULTE TAMBÉM:

Permitir a autodesativação de usuários externos

Verificar a identidade de usuários externos da comunidade

EDIÇÕES

Disponível em: Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

Quando usuários externos acessam uma comunidade do Salesforce a partir de um novo dispositivo
ou navegador, você pode verificar sua identidade como uma medida adicional de segurança. A
autenticação de dois fatores ajuda a evitar que usuários não autorizados acessem sua comunidade.

Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Perfis  e edite o perfil de um Usuário externo.
Em Configurações de sessão, selecione Verificar identidade quando usuários externos acessam
o Salesforce a partir de um novo navegador ou dispositivo (ativação de dispositivo) e salve
o perfil.
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Nota:  Usuários externos são usuários com licenças Comunidade de clientes, Comunidade de clientes Plus, Comunidade de
parceiros ou Identidade externa. Essa alteração também se aplica às licenças de portal legadas.

Conjuntos de compartilhamento para todas as licenças de parceiro e cliente – piloto
Estendemos os conjuntos de compartilhamento a usuários com licenças de comunidade baseadas em papel – especificamente, licenças
Comunidade de clientes Plus e Comunidade de parceiros. Sim, foi isso mesmo que você leu! Anteriormente, somente usuários da
Comunidade de clientes podiam usar conjuntos de compartilhamento, que não eram preservados quando o usuário era atualizado para
a licença Comunidade de clientes Plus. Agora, os usuários com a licença Comunidade de clientes Plus podem manter os conjuntos de
compartilhamento, além de usar compartilhamento da organização, como regras de compartilhamento e compartilhamento baseado
em papel. Pela primeira vez, as comunidades de parceiros também podem usar conjuntos de compartilhamento.

O acesso concedido a usuários por meio de conjuntos de compartilhamento não é transmitido para usuários acima deles nas hierarquias
de papéis. Além disso, a funcionalidade Compartilhar grupos não está disponível para usuários com as licenças Comunidade de clientes
Plus e Comunidade de parceiros.

Nota:  Fornecemos Conjuntos de compartilhamento para Licenças da comunidade baseadas em papel a clientes selecionados
por meio de um programa piloto que requer a concordância com condições e termos 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.
Conjuntos de compartilhamento para Licenças da comunidade baseadas em papel 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.

Melhorias de usabilidade: otimização dos papéis de conta, configurações
de idioma e muito mais
Confira as melhorias substanciais de usabilidade que introduzimos nesta versão. A otimização dos papéis de conta ajuda a minimizar o
número de papéis usados em contas da comunidade de clientes e parceiros. Além disso, movemos as configurações de idioma para o
Community Builder para facilitar sua localização e uso. Melhorias na SEO ajudam os clientes e os mecanismos de pesquisa a localizar
rapidamente as informações e respostas que estão procurando. Ao iniciar, nós o colocamos em Espaços de trabalho em vez de
Gerenciamento de comunidade para melhorar seu acesso aos novos recursos de gerenciamento da comunidade.

NESTA SEÇÃO:

A seção Espaços de trabalho é o seu novo lar

Quando efetua login na comunidade, agora você começa na seção Espaços de trabalho em vez de Gerenciamento de comunidade.
Para muitos de vocês, a seção Espaços de trabalho é um território familiar, pois já está disponível há algum tempo. Mas, se não for,
não se preocupe: tudo o que costumava fazer no Gerenciamento de comunidade continua lá. O mesmo ocorre com todos os novos
recursos, como o Community Pulse, que facilitam ainda mais o gerenciamento da sua comunidade.

Otimizar papéis de conta para melhorar o desempenho e a escala na organização

A minimização do número de papéis utilizados em contas de comunidade de parceiros e clientes pode melhorar o desempenho.
Considere a possibilidade de recorrer à otimização dos papéis de conta caso deva haver um grande número de contas comerciais
com um único usuário da comunidade. Nesse cenário, todas as contas com um único usuário da comunidade que pertençam ao
mesmo funcionário usam um único papel pessoal compartilhado. Essa otimização pode eliminar a necessidade de ter possivelmente
milhares de papéis de conta.
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Criar comunidades multilíngues no Community Builder

Você não precisa mais recorrer ao Site.com Studio para criar comunidades multilíngues. Os controles de idioma estão disponíveis
nas configurações do Community Builder.

Melhorar a SEO nas páginas da comunidade

Inclua dinamicamente informações de objetos do Salesforce e metadados adicionais para ajudar os clientes e mecanismos de
pesquisa a localizar rapidamente as informações e respostas que estão procurando. Esse recurso está disponível para uso em
comunidades do Lightning e soluções Lightning Bolt.

Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Community Builder, Site.com Studio e arquivos de conteúdo (atualização
crítica)

Estamos estabilizando o nome de host de URLs do Visualforce, do Community Builder, do Site.com Studio e de arquivos de conteúdo
removendo os nomes de instância dos URLs. Esta atualização crítica se aplica a organizações que têm um Meu domínio implantado.
Ela será ativada automaticamente em 16 de março de 2019.

A seção Espaços de trabalho é o seu novo lar
Quando efetua login na comunidade, agora você começa na seção Espaços de trabalho em vez de Gerenciamento de comunidade. Para
muitos de vocês, a seção Espaços de trabalho é um território familiar, pois já está disponível há algum tempo. Mas, se não for, não se
preocupe: tudo o que costumava fazer no Gerenciamento de comunidade continua lá. O mesmo ocorre com todos os novos recursos,
como o Community Pulse, que facilitam ainda mais o gerenciamento da sua comunidade.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Community Pulse (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Gerenciar sua comunidade com Espaços de trabalho da comunidade (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Acessar Espaços de trabalho da comunidade (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Otimizar papéis de conta para melhorar o desempenho e a escala na organização
A minimização do número de papéis utilizados em contas de comunidade de parceiros e clientes pode melhorar o desempenho.
Considere a possibilidade de recorrer à otimização dos papéis de conta caso deva haver um grande número de contas comerciais com
um único usuário da comunidade. Nesse cenário, todas as contas com um único usuário da comunidade que pertençam ao mesmo
funcionário usam um único papel pessoal compartilhado. Essa otimização pode eliminar a necessidade de ter possivelmente milhares
de papéis de conta.

Quando o primeiro usuário da comunidade baseada em papéis é provisionado para uma conta de comunidade de clientes ou de
parceiros, um papel pessoal compartilhado é criado. Esse papel é usado, em vez do número padrão de papéis da comunidade em sua
organização, e é agregado ao proprietário da conta. Quando você provisiona um usuário para outra conta com o mesmo proprietário
da conta, o papel pessoal compartilhado é usado.

A otimização dos papéis de conta interage independentemente com as comunidades de clientes e as comunidades de parceiros. Quando
uma conta tem um único usuário da comunidade de clientes e dois usuários da comunidade de parceiros, a otimização dos papéis de
conta se aplica somente ao usuário da comunidade de clientes. O usuário da comunidade de clientes é atribuído ao papel pessoal
compartilhado da comunidade de clientes. Cada usuário parceiro é atribuído individualmente a um dos papéis da comunidade de
parceiros da conta. Esse recurso não afeta a utilização de papéis para contas pessoais.

Importante:  Depois de ser ativada, a otimização dos papéis de conta não pode ser desativada.
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1. Entre em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce para ativar a otimização dos papéis de conta. Depois que esse recurso for
ativado, edite suas Configurações de compartilhamento.

2. Em Configuração, insira Configurações de compartilhamento  na caixa Busca rápida e selecione Configurações de
compartilhamento.

3. Na seção Outras configurações, ative Otimizar papéis de conta.

Criar comunidades multilíngues no Community Builder
Você não precisa mais recorrer ao Site.com Studio para criar comunidades multilíngues. Os controles de idioma estão disponíveis nas
configurações do Community Builder.

Para adicionar idiomas, definir o idioma padrão da comunidade, exportar o conteúdo e importar o conteúdo traduzido, clique em

 > Idiomas.

Depois que você adicionar um ou mais idiomas, o seletor de idioma  aparecerá na barra de ferramentas principal para que você
possa alternar entre idiomas.

Melhorar a SEO nas páginas da comunidade
Inclua dinamicamente informações de objetos do Salesforce e metadados adicionais para ajudar os clientes e mecanismos de pesquisa
a localizar rapidamente as informações e respostas que estão procurando. Esse recurso está disponível para uso em comunidades do
Lightning e soluções Lightning Bolt.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar a SEO para a sua comunidade (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Ajuda do Salesforce: Atualizar o modelo da sua comunidade (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)
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Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Community Builder, Site.com
Studio e arquivos de conteúdo (atualização crítica)
Estamos estabilizando o nome de host de URLs do Visualforce, do Community Builder, do Site.com Studio e de arquivos de conteúdo
removendo os nomes de instância dos URLs. Esta atualização crítica se aplica a organizações que têm um Meu domínio implantado. Ela
será ativada automaticamente em 16 de março de 2019.

CONSULTE TAMBÉM:

Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Community Builder, Site.com Studio e arquivos de conteúdo (atualização
crítica)

Chatter em Comunidades do Lightning: editor de conteúdo avançado para
celular, notificações de menções ao grupo e compartilhamento por link
Adicione estilo aos seus feeds móveis. Receba notificações no aplicativo quando o seu grupo for mencionado. Compartilhe links em
publicações. E aproveite seus conhecimentos especializados quando as perguntas que você está mais qualificado para responder forem
entregues diretamente a você.

NESTA SEÇÃO:

Adicionar hashtags a pesquisas

Para localizar facilmente e a qualquer momento todas as publicações relacionadas sob o mesmo tópico, use hashtags ao publicar
pesquisas. Por exemplo, marque todas as suas pesquisas relacionadas a RH com #LugarIncrívelParaTrabalhar ou #Fantástico! Use
esse novo recurso no Lightning Experience e em comunidades do Lightning.

Obter notificações no aplicativo para menções ao grupo

Os membros do grupo têm uma nova oportunidade de serem mais responsivos quando seu grupo é @mencionado. As menções
ao grupo agora acionam notificações no aplicativo. Descubra rapidamente o que as pessoas querem informar ao grupo.

Compartilhar links em publicações na comunidade

O recurso Compartilhar no editor do Chatter agora inclui uma opção Copiar link. Use-o para copiar um link que conduz diretamente
para o modo de exibição de detalhes de uma publicação.

Curtidas e votos favoráveis são contados juntos

É provável que quando você decidir usar votos favoráveis em vez de curtidas, seus feeds já tenham muitas curtidas em perguntas
e respostas. Você não quer, e nem precisa, perder essas curtidas. Quando você fizer a alteração para votos favoráveis, as curtidas
serão convertidas em votos favoráveis e incluídas na contagem de votos favoráveis.

Acessar sua comunidade a partir de notificações por email

Até agora, quando um membro da comunidade recebia uma notificação de novo usuário ou de redefinição de senha, o email não
conduzia o usuário de volta à comunidade. Corrigimos disso, e agora um link conduz o usuário à sua comunidade padrão.

Fazer mais nos fluxos da comunidade de sua organização interna do Salesforce (beta)

Links e tópicos ativos, votar de maneira favorável ou desfavorável e marcar como verificado pela empresa são ações que agora estão
disponíveis quando você exibe um fluxo da comunidade em sua organização interna do Salesforce.
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Obter atualizações otimizadas em Última atividade na lista de grupos

Quando examina a coluna Última atividade em uma lista de grupos, você vê a data e hora da última atualização. Mas o que acontece
quando você tem um grupo extremamente popular, com usuários publicando atualizações continuamente? Para reduzir o retardo
e melhorar o desempenho, o carimbo de data/hora na coluna Última atividade agora mostra as atualizações feitas até cinco minutos
antes. Por exemplo, se você publicar algo às 8h25, 8h26 e 8h27, o carimbo de data/hora mostrará 8:25 até que haja uma publicação
às 8h30. Essa alteração se aplica às atividades de grupo no Salesforce Classic, Lightning Experience e comunidades do Lightning.

Adicionar hashtags a pesquisas
Para localizar facilmente e a qualquer momento todas as publicações relacionadas sob o mesmo tópico, use hashtags ao publicar
pesquisas. Por exemplo, marque todas as suas pesquisas relacionadas a RH com #LugarIncrívelParaTrabalhar ou #Fantástico! Use esse
novo recurso no Lightning Experience e em comunidades do Lightning.

Obter notificações no aplicativo para menções ao grupo
Os membros do grupo têm uma nova oportunidade de serem mais responsivos quando seu grupo é @mencionado. As menções ao
grupo agora acionam notificações no aplicativo. Descubra rapidamente o que as pessoas querem informar ao grupo.

Para serem informados sobre menções ao grupo, os membros devem selecionar Enviar email a cada publicação em Grupos em suas
configurações de notificações por email.

Compartilhar links em publicações na comunidade
O recurso Compartilhar no editor do Chatter agora inclui uma opção Copiar link. Use-o para copiar um link que conduz diretamente
para o modo de exibição de detalhes de uma publicação.
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O link completo aparece na caixa de diálogo Copiar link para thread (1). Nós o removemos dessa imagem para preservar a privacidade.

A cópia coloca o link na sua área de transferência. Você pode colar o link onde quiser. Cole-o no editor do Chatter para obter uma
visualização da publicação que está sendo vinculada.

Curtidas e votos favoráveis são contados juntos
É provável que quando você decidir usar votos favoráveis em vez de curtidas, seus feeds já tenham muitas curtidas em perguntas e
respostas. Você não quer, e nem precisa, perder essas curtidas. Quando você fizer a alteração para votos favoráveis, as curtidas serão
convertidas em votos favoráveis e incluídas na contagem de votos favoráveis.

Clique na contagem para ver uma lista de pessoas que votaram favoravelmente.

Nota:  Ninguém é listado mais de uma vez, mesmo que tenha curtido e também votado favoravelmente a uma pergunta ou
resposta. Porém, todas as curtidas e votos favoráveis são contados. Por exemplo, se alguém tiver curtido e também votado
favoravelmente a uma pergunta, a contagem será 2, embora o nome dessa pessoa só apareça uma vez.

A API REST do Chatter e o Chatter no Apex oferecem suporte ao fornecimento de uma lista de pessoas que votaram favoravelmente.

Se você preferir não mesclar as contagens de curtidas e votos favoráveis, entre em contato com o suporte da Salesforce.

Acessar sua comunidade a partir de notificações por email
Até agora, quando um membro da comunidade recebia uma notificação de novo usuário ou de redefinição de senha, o email não
conduzia o usuário de volta à comunidade. Corrigimos disso, e agora um link conduz o usuário à sua comunidade padrão.

Nota:  Usar perfis para atribuir uma comunidade padrão em Configuração.

Fazer mais nos fluxos da comunidade de sua organização interna do Salesforce
(beta)
Links e tópicos ativos, votar de maneira favorável ou desfavorável e marcar como verificado pela empresa são ações que agora estão
disponíveis quando você exibe um fluxo da comunidade em sua organização interna do Salesforce.

Nota:  Esta versão contém uma versão beta do uso de links em fluxos entre comunidades, o que significa que é um recurso de
alta qualidade com limitações conhecidas. O uso de links em fluxos entre comunidades 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 uso de links nos fluxos entre comunidades na Trailblazer
Community do Chatter entre Comunidades (piloto).

Além das ações normais de feed, como responder, comentar, mencionar e curtir, aqui estão outras ações que você pode realizar ao
visitar os fluxos da comunidade em sua organização interna do Salesforce.
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• Emitir um voto favorável ou desfavorável em perguntas e respostas e ver o impacto na comunidade.

• Verificar as respostas e ver a verificação na comunidade.

• Clicar em um link para um perfil de usuário, conta, tópico ou caso e acessar sua comunidade de origem.

• Adicionar um tópico, que é adicionado à comunidade.

• Clicar no carimbo de data/hora de uma publicação para acessar o modo de exibição de detalhes da publicação em sua comunidade
de origem.

• Copiar um link que conduz ao item, pessoa ou modo de exibição de detalhes da publicação em sua comunidade de origem.

• Clicar em uma menção em um fluxo da comunidade para acessar a comunidade de origem.

Não há nenhuma configuração especial para que os links funcionem entre sua comunidade e sua organização interna. Entretanto,
recursos como emitir um voto favorável ou desfavorável e marcar como verificado pela empresa devem estar ativados na comunidade.

Considerações sobre beta

• Não é possível criar um fluxo da comunidade a partir da sua organização interna do Salesforce. Os fluxos devem ser criados na
comunidade.

• Alguns recursos do Chatter que estão disponíveis em uma comunidade não estão disponíveis quando você visita um fluxo da
comunidade a partir de sua organização interna. Por exemplo, arquivos anexados, imagens inline, compartilhamento de publicações
e cartões que são exibidos ao passar o mouse não estão disponíveis quando os fluxos da comunidade são visualizados internamente.

• Os tópicos da comunidade não aparecem quando você visualiza um fluxo a partir de sua organização interna do Salesforce. No
entanto, você pode adicionar tópicos.

Obter atualizações otimizadas em Última atividade na lista de grupos
Quando examina a coluna Última atividade em uma lista de grupos, você vê a data e hora da última atualização. Mas o que acontece
quando você tem um grupo extremamente popular, com usuários publicando atualizações continuamente? Para reduzir o retardo e
melhorar o desempenho, o carimbo de data/hora na coluna Última atividade agora mostra as atualizações feitas até cinco minutos antes.
Por exemplo, se você publicar algo às 8h25, 8h26 e 8h27, o carimbo de data/hora mostrará 8:25 até que haja uma publicação às 8h30.
Essa alteração se aplica às atividades de grupo no Salesforce Classic, Lightning Experience e comunidades do Lightning.

Comunidades de parceiros: calendários, cartões de pontuação, Mercado
de campanhas e mais configurações guiadas
O Mercado de campanhas fornece aos profissionais de marketing de canal um lugar para compartilhar campanhas de marketing
pré-aprovadas com os parceiros a fim de aumentar a demanda pelos produtos ou serviços de seus fornecedores. Os cartões de pontuação
de parceiro ajudam os gerentes de conta do canal a rastrear o desempenho da conta com base em um conjunto de KPIs. Os parceiros
e fornecedores podem usar calendários para rastrear e compartilhar compromissos. Além disso, novas configurações guiadas facilitam
a configuração pelos administradores de programas de canal e cartões de pontuação, do Mercado de campanhas e da Ativação de
vendas inteligentes.

NESTA SEÇÃO:

Manter conversas privadas em comunidades de parceiros

Os membros da comunidade de parceiros agora podem conversar usando mensagens diretas. As mensagens diretas oferecem
privacidade para conversas mais confidenciais.
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Rastrear o desempenho dos parceiros com o cartão de pontuação de parceiro (disponível ao público em geral)

Os cartões de pontuação de parceiro fornecem aos gerentes de conta do canal (CAM) uma maneira de medir o desempenho de um
indivíduo e estabelecer parâmetros de comparação para seus programas de canal. Você pode personalizar os cartões de pontuação
para exibir os resultados resumidos do relatório que seu CAM ou equipe executiva quer ver. Use categorias para agrupar as métricas
do cartão de pontuação em diferentes KPIs. Os cartões de pontuação de parceiro estão disponíveis em comunidades do Lightning
e soluções Lightning Bolt.

Criar e personalizar campanhas de parceiro com o Distributed Marketing (piloto)

Construa previamente jornadas de consumidor com o Marketing Cloud e implante-as nas redes de seus parceiros, incluindo
proprietários de franquias, consultores financeiros e agentes de seguro. Depois que você fizer isso, os parceiros que usam o Sales
Cloud, Service Cloud ou Community Cloud poderão gerenciar e personalizar facilmente essas jornadas de consumidor.

Aumentar o ROI do marketing de canal com o Mercado de campanhas

Com o Mercado de campanhas, você pode fornecer a estrutura e as orientações necessárias para que os parceiros aumentem
eficazmente a demanda por produtos ou serviços. Os profissionais de marketing de canal podem criar e compartilhar campanhas
de marketing, diretrizes e ativos com os parceiros. Com isso, os parceiros podem criar as campanhas mais adequadas às suas
necessidades. Esse recurso está disponível em comunidades do Lightning e em soluções Lightning Bolt.

Manter conversas privadas em comunidades de parceiros
Os membros da comunidade de parceiros agora podem conversar usando mensagens diretas. As mensagens diretas oferecem privacidade
para conversas mais confidenciais.

Você pode iniciar uma conversa por mensagens diretas em muitos lugares.

• Página de mensagens

• Perfis de usuário e informações exibidas ao passar o mouse sobre usuários

• Componentes Notificação de mensagem e Botão de nova mensagem em páginas da comunidade

• Opção de compartilhamento em uma publicação de feed

Os membros da comunidade podem acessar suas mensagens diretas em Minhas mensagens no menu do perfil.

Se necessário, os usuários podem indicar mensagens diretas para moderação.

Rastrear o desempenho dos parceiros com o cartão de pontuação de parceiro
(disponível ao público em geral)
Os cartões de pontuação de parceiro fornecem aos gerentes de conta do canal (CAM) uma maneira de medir o desempenho de um
indivíduo e estabelecer parâmetros de comparação para seus programas de canal. Você pode personalizar os cartões de pontuação para
exibir os resultados resumidos do relatório que seu CAM ou equipe executiva quer ver. Use categorias para agrupar as métricas do cartão
de pontuação em diferentes KPIs. Os cartões de pontuação de parceiro estão disponíveis em comunidades do Lightning e soluções
Lightning Bolt.

Você está operando um programa de canal em vários países com múltiplos níveis? Sem problema. Você pode definir e atribuir cartões
de pontuação por programa de canal e nível. Quer associar as métricas de cartão de pontuação a uma conta específica? Sem problema,
você também pode associar cartões de pontuação a várias contas. Adicione "Exibir cartão de pontuação" ao seu modelo de parceiro
para exibir o cartão de pontuação diretamente na conta. Cada cartão de pontuação contém métricas definidas pelo administrador para
monitorar o desempenho dos parceiros.

Você pode organizar as métricas em diferentes categorias, como vendas, marketing ou suporte. Quando você seleciona a categoria a
que cada métrica pertence, as métricas são expostas em diferentes guias no cartão de pontuação. Os cartões de pontuação são baseados
em relatórios do Salesforce e podem até mesmo ser adicionados como uma guia.
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Nota:  As métricas são extraídas de relatórios resumidos. Os dados dos relatórios devem ser filtrados com base na conta para
serem exibidos corretamente. Você deve ter acesso aos relatórios que deseja associar aos cartões de pontuação.

Criar e personalizar campanhas de parceiro com o Distributed Marketing (piloto)
Construa previamente jornadas de consumidor com o Marketing Cloud e implante-as nas redes de seus parceiros, incluindo proprietários
de franquias, consultores financeiros e agentes de seguro. Depois que você fizer isso, os parceiros que usam o Sales Cloud, Service Cloud
ou Community Cloud poderão gerenciar e personalizar facilmente essas jornadas de consumidor.

Digamos que você tenha várias corretoras de seguros que estão ajudando a lançar um novo programa de seguro anual. Você quer
uniformizar as mensagens sobre o produto para todos os clientes. Além disso, você quer dar às corretoras algum controle sobre como
as mensagens são enviadas. Com o Distributed Marketing, você pode oferecer uma campanha pré-configurada, conectada a uma jornada,
às corretoras que estão comercializando o novo programa. As corretoras podem adicionar leads ou contatos como membros e permitir
que o Marketing Cloud envie mensagens de marketing em seu nome. Elas também têm a opção de personalizar mensagens individuais
antes que sejam enviadas pelo Marketing Cloud.
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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.

Aumentar o ROI do marketing de canal com o Mercado de campanhas
Com o Mercado de campanhas, você pode fornecer a estrutura e as orientações necessárias para que os parceiros aumentem eficazmente
a demanda por produtos ou serviços. Os profissionais de marketing de canal podem criar e compartilhar campanhas de marketing,
diretrizes e ativos com os parceiros. Com isso, os parceiros podem criar as campanhas mais adequadas às suas necessidades. Esse recurso
está disponível em comunidades do Lightning e em soluções Lightning Bolt.

O profissional de marketing de canal pode controlar facilmente quais campanhas estarão visíveis no modo de exibição de blocos.
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É facílimo configurar o mercado de campanhas. Crie um modo de exibição de lista e adicione filtros para criar diferentes categorias,
como Recomendado e Alto ROI. Crie várias categorias e exiba-as como guias para facilitar a pesquisa das campanhas necessárias pelos
parceiros. Você também pode adicionar uma imagem personalizada à campanha com o novo campo de imagem da campanha.

Quando os clientes clicarem em Inscrever-se em uma campanha que desejam executar, um registro de campanha filho será criado a
partir da campanha original. Os parceiros podem acessar todos os ativos associados às campanhas e personalizar as campanhas para
adequá-las à sua própria marca.

Nota:  Para usar o Mercado de campanhas, é necessário ter uma licença de Comunidade de parceiros ou usar o Distributed
Marketing.

Novas configurações guiadas: programas de canal, mercado de
campanhas e Ativação de vendas inteligentes
As novas configurações guiadas levam seus programas de canal ainda mais longe. Você avança passo a passo pela configuração de
programas de canal e cartões de pontuação, pela criação de um mercado de campanhas e pela configuração de arquivos e bibliotecas
para a Ativação de vendas inteligentes. Você também pode acessar uma lista selecionada de extensões de aplicativo da comunidade
para localizar ainda mais soluções para a sua comunidade de parceiros. Uma licença de Parceiro é necessária para acessar a Configuração
guiada em Espaços de trabalho da comunidade.
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NESTA SEÇÃO:

Capacitar os profissionais de marketing de canal compartilhando campanhas pré-aprovadas com parceiros

A configuração guiada do Mercado de campanhas ajuda a configurar o componente de campanha em sua comunidade. Você pode
organizar uma hierarquia da campanha para fins de rastreamento e criar modos de exibição de lista para fornecer diferentes
visualizações de campanha aos usuários parceiros. Depois que você configurar o mercado de campanhas, os usuários parceiros
poderão se inscrever para criar campanhas filhas. Os profissionais de marketing de canal poderão adicionar novas campanhas e criar
filtros para exibir campanhas por categoria – por exemplo, Recomendadas, Alto ROI ou Ativas.

Gerenciar a afiliação ao canal e medir o desempenho dos parceiros

Gerencie facilmente as organizações de vendas de canal e compartilhe recursos com diferentes equipes. Configure um cartão de
pontuação de parceiro e associe-o a um programa, nível ou conta para rastrear o desempenho dos parceiros. Depois que você
configurar programas de canal e cartões de pontuação, os gerentes de conta do canal poderão gerenciar a afiliação aos programas,
compartilhar recursos e monitorar o desempenho com base em KPIs.

Aumentar a eficiência de suas equipes de vendas com a ativação de vendas inteligentes

Configure bibliotecas com facilidade, adicione conteúdo e membros e crie links públicos para compartilhar arquivos e documentos.
Esse é um novo recurso no Lightning Experience.

Capacitar os profissionais de marketing de canal compartilhando campanhas
pré-aprovadas com parceiros
A configuração guiada do Mercado de campanhas ajuda a configurar o componente de campanha em sua comunidade. Você pode
organizar uma hierarquia da campanha para fins de rastreamento e criar modos de exibição de lista para fornecer diferentes visualizações
de campanha aos usuários parceiros. Depois que você configurar o mercado de campanhas, os usuários parceiros poderão se inscrever
para criar campanhas filhas. Os profissionais de marketing de canal poderão adicionar novas campanhas e criar filtros para exibir campanhas
por categoria – por exemplo, Recomendadas, Alto ROI ou Ativas.
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Vá até Espaços de trabalho da comunidade > Configuração guiada para localizar o Mercado de campanhas. Clique em Configuração
guiada para começar.

Nota:  Para usar o Mercado de campanhas, é necessário ter uma licença de Comunidade de parceiros ou usar o Distributed
Marketing.

Gerenciar a afiliação ao canal e medir o desempenho dos parceiros
Gerencie facilmente as organizações de vendas de canal e compartilhe recursos com diferentes equipes. Configure um cartão de
pontuação de parceiro e associe-o a um programa, nível ou conta para rastrear o desempenho dos parceiros. Depois que você configurar
programas de canal e cartões de pontuação, os gerentes de conta do canal poderão gerenciar a afiliação aos programas, compartilhar
recursos e monitorar o desempenho com base em KPIs.

Acesse Espaços de trabalho da comunidade > Configuração guiada e selecione Programas e níveis de canal. Clique em
Configuração guiada para começar.

Nota:  Você precisará da permissão Gerenciar cartões de pontuação e de uma conta de parceiro válida para criar cartões de
pontuação de parceiro.

Aumentar a eficiência de suas equipes de vendas com a ativação de vendas
inteligentes
Configure bibliotecas com facilidade, adicione conteúdo e membros e crie links públicos para compartilhar arquivos e documentos. Esse
é um novo recurso no Lightning Experience.

Acesse Espaços de trabalho da comunidade > Configuração guiada e selecione Ativação de vendas inteligentes. Clique em
Configuração guiada para começar.

Community Analytics: Painéis Desvio de caso e Análise de sentimento
Dois novos painéis mostram até que ponto sua comunidade está desviando casos eficazmente e permitem aferir o sentimento geral na
comunidade. Os painéis estarão disponíveis no AppExchange imediatamente após o lançamento desta versão no pacote Gerenciamento
de comunidade Spring '18.

NESTA SEÇÃO:

Determinar se sua comunidade está desviando casos eficazmente

Verifique até que ponto os componentes Formulário de contato com suporte e Desvio de caso estão de fato evitando a criação de
novos casos. Usando o Painel de desvio de caso, obtenha métricas em tempo real sobre os desvios de caso potenciais e confirmados,
bem como sobre os artigos e discussões mais úteis e menos úteis.

Detectar o clima geral da comunidade com o painel Análise de sentimento (piloto)

A Análise de sentimento atribui às publicações e comentários de um feed uma pontuação probabilística de sentimento positivo,
neutro ou negativo. Essa pontuação pode ajudá-lo a ter uma ideia do que está acontecendo em sua comunidade. Tornamos essas
informações ainda mais úteis com um novo painel.

Determinar se sua comunidade está desviando casos eficazmente
Verifique até que ponto os componentes Formulário de contato com suporte e Desvio de caso estão de fato evitando a criação de novos
casos. Usando o Painel de desvio de caso, obtenha métricas em tempo real sobre os desvios de caso potenciais e confirmados, bem
como sobre os artigos e discussões mais úteis e menos úteis.
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O Painel de desvio de caso é fornecido com nove relatórios pré-preenchidos que informam se uma discussão ou artigo ajudou a desviar
um caso. O painel mede três tipos de desvio: confirmado, potencial e malsucedido.

Digamos que um cliente crie um caso e use o componente de desvio para visualizar um artigo ou discussão proposto. Depois de confirmar
que o artigo ou discussão foi útil para resolver o problema, o cliente abandona o caso sem que ele seja totalmente concluído. Consideramos
isso como um caso desviado.

Um desvio potencial ocorre quando um artigo ou discussão pode ter contribuído parcialmente para o desvio de um caso.

Um desvio malsucedido ocorre quando um cliente consulta um artigo ou discussão proposto pelo componente, mas decide registrar
um caso mesmo assim.

Use esse painel quando estiver usando os componentes Formulário de contato com suporte e Desvio de caso em comunidades do
Lightning e soluções Lightning Bolt. O painel está disponível no AppExchange no pacote Gerenciamento de comunidade Spring '18,
que estará disponível logo após o lançamento dessa versão.

Detectar o clima geral da comunidade com o painel Análise de sentimento (piloto)
A Análise de sentimento atribui às publicações e comentários de um feed uma pontuação probabilística de sentimento positivo, neutro
ou negativo. Essa pontuação pode ajudá-lo a ter uma ideia do que está acontecendo em sua comunidade. Tornamos essas informações
ainda mais úteis com um novo painel.

Nota:  Durante a fase piloto desse recurso, nem todas as funcionalidades de Análise de sentimento estarão disponíveis. Nesta
versão, a Análise de sentimento oferece um painel de geração de relatórios.

Importante:  Fornecemos a Análise de sentimento a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer 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 Análise de sentimento 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 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.
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Arquivos em Comunidades do Lightning: navegar em bibliotecas usando
blocos, permitir que usuários padrão criem ativos e colaborar com o Quip

EDIÇÕES

Disponível em: Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

As atualizações e novos recursos nas Comunidades do Lightning facilitam o trabalho com arquivos
e bibliotecas. A nova Experiência de bibliotecas e arquivos, baseada em blocos, facilita a navegação
pelas bibliotecas e a localização dos arquivos e pastas desejados. Acesse rapidamente seus arquivos
de ativo mais recentes, permita que os usuários padrão criem ativos e forneça aos clientes uma
maneira de criar arquivos de ativo que possam ser acessados por usuários não autenticados. Forneça
à sua equipe uma maneira de visualizar arquivos em trânsito e usar a pesquisa integrada para refinar
os resultados. A integração com Quip abre possibilidades inteiramente novas de colaboração.

NESTA SEÇÃO:

Navegar pelas bibliotecas com o componente Bibliotecas (disponível ao público em geral)

Suas bibliotecas têm um valor inestimável; então, por que não torná-las mais atraentes? Agora os usuários podem ver seus arquivos
exibidos em uma grade quando você usa o modo de exibição de blocos no componente Bibliotecas. 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.

Permitir que usuários padrão criem ativos

Agora qualquer usuário que tenha acesso a Arquivos pode criar ativos de conteúdo, desde que tenha a permissão de usuário Exibir
configuração. Esse recurso está disponível em todos os modelos de comunidade.

Usar o Quip para colaborar com membros da comunidade

O Quip permite criar, compartilhar e colaborar em documentos e planilhas dentro de comunidades. Depois de configurar o Quip
em sua organização, você poderá usar o componente Quip nas páginas de registro de comunidade para conceder aos membros
da comunidade acesso aos registros. Use a pesquisa integrada para localizar arquivos do Quip e vinculá-los a registros do Salesforce.
Você pode criar documentos do Quip e vinculá-los a registros e grupos.

Visualizar arquivos em trânsito

Quer esteja trabalhando em trânsito ou no escritório, você pode usar a Visualização de arquivos para ter acesso aos seus arquivos.
A Visualização de arquivos móvel fornece acesso aos seus arquivos a partir de um tablet ou celular. As opções de visualização e
download proporcionam uma experiência homogênea quando você está trabalhando no escritório ou em trânsito. Esse é um novo
recurso no Lightning Experience.

Criar arquivos de ativo para usuários não autenticados

Forneça aos clientes uma maneira de criar arquivos de ativo que possam ser acessados por usuários não autenticados. Esse recurso
é fornecido com um servlet dedicado para que os usuários não autenticados acessem o arquivo de ativo. Lembre-se de marcar os
ativos como publicamente acessíveis. Esse recurso está disponível em todos os modelos de comunidade.

Carregar arquivos com o componente Upload de arquivo e o Designer de fluxo de nuvem

Agora você pode anexar arquivos a partir de fluxos usando o componente Upload de arquivo. Você também pode criar telas no
Designer de fluxo de nuvem. Essa mudança aplica-se ao Lightning Experience e ao aplicativo Salesforce.

Ignorar acionadores e regras de validação em arquivos de ativo

Para ajudar a evitar falhas na implantação de pacotes, você pode impedir a execução de acionadores e regras de validação em
inserções, atualizações ou exclusões relacionadas a arquivos de ativo. Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no
Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Excluir credenciais armazenadas de origens conectadas

A possibilidade de conectar origens e trabalhar de maneira transparente entre aplicativos facilita a sua vida. Quando quiser se
desconectar, você poderá excluir os tokens OAuth ou credenciais armazenadas de origens conectadas, como GDrive e SharePoint.
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Navegar pelas bibliotecas com o componente Bibliotecas (disponível ao público em
geral)
Suas bibliotecas têm um valor inestimável; então, por que não torná-las mais atraentes? Agora os usuários podem ver seus arquivos
exibidos em uma grade quando você usa o modo de exibição de blocos no componente Bibliotecas. 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.

Permitir que usuários padrão criem ativos
Agora qualquer usuário que tenha acesso a Arquivos pode criar ativos de conteúdo, desde que tenha a permissão de usuário Exibir
configuração. Esse recurso está disponível em todos os modelos de comunidade.

CONSULTE TAMBÉM:

Permitir que usuários padrão criem ativos

Usar o Quip para colaborar com membros da comunidade
O Quip permite criar, compartilhar e colaborar em documentos e planilhas dentro de comunidades. Depois de configurar o Quip em
sua organização, você poderá usar o componente Quip nas páginas de registro de comunidade para conceder aos membros da
comunidade acesso aos registros. Use a pesquisa integrada para localizar arquivos do Quip e vinculá-los a registros do Salesforce. Você
pode criar documentos do Quip e vinculá-los a registros e grupos.

Use a configuração guiada para conectar sua organização do Salesforce ao Quip. Vá até Configuração, insira Quip  na caixa Busca
rápida e siga as etapas.
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CONSULTE TAMBÉM:

Configurar o Quip para uma melhor integração ao Salesforce

Usar filtros para fazer um ajuste fino dos resultados da pesquisa de contas e arquivos

Configurar o Quip para uma melhor integração ao Salesforce

Visualizar arquivos em trânsito
Quer esteja trabalhando em trânsito ou no escritório, você pode usar a Visualização de arquivos para ter acesso aos seus arquivos. A
Visualização de arquivos móvel fornece acesso aos seus arquivos a partir de um tablet ou celular. As opções de visualização e download
proporcionam uma experiência homogênea quando você está trabalhando no escritório ou em trânsito. Esse é um novo recurso no
Lightning Experience.

Em um desktop, os ícones de Visualização de arquivos aparecem em posição proeminente.
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Você também pode baixar ou visualizar arquivos externos no Box, Google Drive e Quip a partir da Web móvel do Salesforce. Certifique-se
de que o aplicativo está instalado no seu dispositivo e que você está conectado à origem de dados externa e ao aplicativo externo e
tem acesso ao arquivo. E não se preocupe: se estiver visualizando um arquivo do Microsoft SharePoint ou OneDrive para Business na
Web móvel do Salesforce, você poderá baixá-lo.

Criar arquivos de ativo para usuários não autenticados
Forneça aos clientes uma maneira de criar arquivos de ativo que possam ser acessados por usuários não autenticados. Esse recurso é
fornecido com um servlet dedicado para que os usuários não autenticados acessem o arquivo de ativo. Lembre-se de marcar os ativos
como publicamente acessíveis. Esse recurso está disponível em todos os modelos de comunidade.

CONSULTE TAMBÉM:

Criar arquivos de ativo para usuários não autenticados

Carregar arquivos com o componente Upload de arquivo e o Designer de fluxo de
nuvem
Agora você pode anexar arquivos a partir de fluxos usando o componente Upload de arquivo. Você também pode criar telas no Designer
de fluxo de nuvem. Essa mudança aplica-se ao Lightning Experience e ao aplicativo Salesforce.
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CONSULTE TAMBÉM:

Carregar arquivos diretamente de um fluxo

Ignorar acionadores e regras de validação em arquivos de ativo
Para ajudar a evitar falhas na implantação de pacotes, você pode impedir a execução de acionadores e regras de validação em inserções,
atualizações ou exclusões relacionadas a arquivos de ativo. Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic
e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Vá até Configuração, insira Arquivos  na caixa Busca rápida e selecione Configurações gerais. Em seguida, selecione Ignorar a
execução de acionadores e as regras de validação em arquivos de ativo.

CONSULTE TAMBÉM:

Ignorar acionadores e regras de validação em arquivos de ativo

Excluir credenciais armazenadas de origens conectadas
A possibilidade de conectar origens e trabalhar de maneira transparente entre aplicativos facilita a sua vida. Quando quiser se desconectar,
você poderá excluir os tokens OAuth ou credenciais armazenadas de origens conectadas, como GDrive e SharePoint.

A exclusão de configurações de autorização em sua organização do Salesforce remove o acesso de sistemas externos. Vá até Minhas
configurações, clique em Pessoal e selecione Configurações de autenticação para sistemas externos. Exclua as origens conectadas
que deseja remover.

Outras alterações em Comunidades
Saiba mais sobre pequenas mudanças que melhoram a sua experiência com comunidades.
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NESTA SEÇÃO:

Automatizar mais tarefas com o Criador de processos e regras de fluxo de trabalho

Agora você pode usar grupos, afiliações a grupos, tópicos e atribuições de tópico com regras de fluxo de trabalho e com o Criador
de processos. Envie emails automáticos para o proprietário de um grupo quando um membro deixa o grupo. Ou adicione
automagicamente um tópico específico a uma publicação. Esse recurso está disponível para utilização onde quer que você use
processos e regras de fluxo de trabalho.

Usar ações em massa personalizadas na fila de engajamento

Na última versão, colocamos a bola em jogo adicionando algumas ações em massa que podiam ser usadas na Fila de engajamento,
particularmente para congelar e descongelar membros. Essas ações em massa ainda estão disponíveis por padrão, mas nesta versão
também estamos lhe oferecendo a opção de usar suas próprias ações personalizadas.

Retenção de dados abreviada para Detecção de spam do Einstein (piloto)

O período de retenção de dados da Detecção de spam do Einstein foi reduzido de 365 dias para 90 dias.

Componente Perfil do membro agora é chamado Perfil e configurações do membro

Para tornar tudo muito mais claro no Community Builder, alteramos o nome do componente Perfil do membro para Perfil e
configurações do membro.

Automatizar mais tarefas com o Criador de processos e regras de fluxo de trabalho
Agora você pode usar grupos, afiliações a grupos, tópicos e atribuições de tópico com regras de fluxo de trabalho e com o Criador de
processos. Envie emails automáticos para o proprietário de um grupo quando um membro deixa o grupo. Ou adicione automagicamente
um tópico específico a uma publicação. Esse recurso está disponível para utilização onde quer que você use processos e regras de fluxo
de trabalho.

Por exemplo, digamos que você queira acompanhar de perto o tópico #AdministradorExcelente em sua organização. Você cria um
processo que lhe envia um email cada vez que alguém atribui o tópico a uma publicação. Com isso, você será avisado sempre que
alguém estiver satisfeito com o trabalho do seu administrador.

Usar ações em massa personalizadas na fila de engajamento
Na última versão, colocamos a bola em jogo adicionando algumas ações em massa que podiam ser usadas na Fila de engajamento,
particularmente para congelar e descongelar membros. Essas ações em massa ainda estão disponíveis por padrão, mas nesta versão
também estamos lhe oferecendo a opção de usar suas próprias ações personalizadas.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar ações personalizadas para percepções da comunidade (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Retenção de dados abreviada para Detecção de spam do Einstein (piloto)
O período de retenção de dados da Detecção de spam do Einstein foi reduzido de 365 dias para 90 dias.

Componente Perfil do membro agora é chamado Perfil e configurações do membro
Para tornar tudo muito mais claro no Community Builder, alteramos o nome do componente Perfil do membro para Perfil e configurações
do membro.
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Chatter: melhorias na opção de seguir, mais notificações no aplicativo,
compartilhamento de links em publicações

EDIÇÕES

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

O feed O que eu sigo concentra-se no que você realmente segue. Quando alguém menciona um
dos seus grupos, você pode receber uma notificação no aplicativo. Compartilhe facilmente um link
em uma publicação.

NESTA SEÇÃO:

Feeds do Chatter: melhorias no recurso de seguir, notificações de menções ao grupo no
aplicativo, compartilhamento por link

Estamos mantendo o feed O que eu sigo concentrado nas pessoas que você efetivamente
segue. Quando alguém menciona um dos seus grupos, você pode receber uma notificação no aplicativo. Compartilhar um link em
uma publicação está mais fácil do que nunca.

Outras alterações no Chatter: atividade de grupo otimizada, tarefas do Chatter no Criador de processos e em regras de fluxo de
trabalho, hashtags em mais lugares

Receba atualizações otimizadas sobre as últimas atividades de grupos. Descubra o que você pode fazer quando o Chatter é combinado
ao Criador de processos e às regras de fluxo de trabalho. Use hashtags em pesquisas para organizar mais informações em seus
tópicos.

Feeds do Chatter: melhorias no recurso de seguir, notificações de menções
ao grupo no aplicativo, compartilhamento por link
Estamos mantendo o feed O que eu sigo concentrado nas pessoas que você efetivamente segue. Quando alguém menciona um dos
seus grupos, você pode receber uma notificação no aplicativo. Compartilhar um link em uma publicação está mais fácil do que nunca.

NESTA SEÇÃO:

Seguir o que você segue

Seguir as publicações de alguém pode ser um processo confuso. Você está interessado nas publicações de um colega e subitamente
seu feed começa a ficar sobrecarregado com publicações de outras pessoas que também está fazendo isso. Na versão Winter '16,
todas as novas organizações do Salesforce passaram a limitar o feed O que eu sigo apenas a quem você efetivamente segue,
eliminando os intermediários. Agora estamos compartilhando esse benefício com as organizações mais antigas. (O modelo com o
recurso de seguir atualizado não é ativado para organizações que optaram por não receber ativações automáticas.)Publique uma
atualização no perfil de um colega. Agora sua publicação é vista por seu colega, pelas pessoas que seguem você e pelas pessoas a
quem você faz @menção.Esse recurso está disponível em todas as plataformas.

Obter notificações no aplicativo para menções ao grupo

Os membros do grupo têm uma nova oportunidade de serem mais responsivos quando seu grupo é @mencionado. As menções
ao grupo agora acionam notificações no aplicativo. Descubra rapidamente o que as pessoas querem informar ao grupo.Esse recurso
está disponível no Lightning Experience e nas comunidades do Lightning.

Compartilhar links em publicações

O recurso Compartilhar no editor do Chatter agora inclui uma opção Copiar link. Use-o para inserir um link que conduz diretamente
para o modo de exibição de detalhes de uma publicação.Esse recurso está disponível no Lightning Experience.
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Aplicar um filtro e torná-lo persistente

Quando aplica um filtro a um feed, você quer que ele persista. Você não quer redefini-lo cada vez que visita o feed. Os feeds de
grupo e de perfil, bem como praticamente qualquer outro feed em que você selecione um filtro de feed, agora retêm o seu filtro.
O filtro desse feed específico permanece ativo mesmo quando você fecha o seu navegador ou navega para fora do feed.Esse recurso
está disponível no Lightning Experience.

Fazer mais nos fluxos da comunidade de sua organização interna do Salesforce (beta)

Links e tópicos ativos, voto favorável ou desfavorável e marcar como verificado pela empresa são ações que agora estão disponíveis
quando você exibe um fluxo da comunidade em sua organização interna do Salesforce.Esses recursos estão disponíveis no Lightning
Experience e nas comunidades do Lightning.

Trabalhar com uma lista otimizada de domínios de visualização de links avançados

Fizemos algumas alterações na lista de domínios compatíveis para visualizações de links avançados. Adicionamos novos domínios
e removemos os que estavam obsoletos. Os domínios compatíveis fornecem miniaturas e visualizações de alta qualidade dos arquivos
que você anexa às suas publicações do Chatter.Esse recurso está disponível no Lightning Experience.

Melhoria de desempenho com a otimização dos resumos por email de usuário do Chatter

Para melhorar o desempenho, reduzimos o tamanho dos emails de resumo e a complexidade dos níveis de aninhamento usados
para formatar o resumo.Embora a aparência geral dos resumos seja a mesma, você perceberá pequenas alterações, dependendo
do cliente de email que esteja utilizando. Essas alterações se aplicam apenas aos resumos de usuário. Os resumos de grupo
permanecem inalterados.Esse recurso está disponível em todas as plataformas.

Seguir o que você segue
Seguir as publicações de alguém pode ser um processo confuso. Você está interessado nas publicações de um colega e subitamente
seu feed começa a ficar sobrecarregado com publicações de outras pessoas que também está fazendo isso. Na versão Winter '16, todas
as novas organizações do Salesforce passaram a limitar o feed O que eu sigo apenas a quem você efetivamente segue, eliminando os
intermediários. Agora estamos compartilhando esse benefício com as organizações mais antigas. (O modelo com o recurso de seguir
atualizado não é ativado para organizações que optaram por não receber ativações automáticas.)Publique uma atualização no perfil de
um colega. Agora sua publicação é vista por seu colega, pelas pessoas que seguem você e pelas pessoas a quem você faz @menção.Esse
recurso está disponível em todas as plataformas.

Se você tiver optado por cancelar a ativação automática de novos recursos em sua organização, entre em contato com a Salesforce para
obter essa atualização.

Obter notificações no aplicativo para menções ao grupo
Os membros do grupo têm uma nova oportunidade de serem mais responsivos quando seu grupo é @mencionado. As menções ao
grupo agora acionam notificações no aplicativo. Descubra rapidamente o que as pessoas querem informar ao grupo.Esse recurso está
disponível no Lightning Experience e nas comunidades do Lightning.

Para serem informados sobre menções ao grupo, os membros devem selecionar Enviar email a cada publicação em Grupos nas
configurações de notificações por email do Chatter.

Compartilhar links em publicações
O recurso Compartilhar no editor do Chatter agora inclui uma opção Copiar link. Use-o para inserir um link que conduz diretamente para
o modo de exibição de detalhes de uma publicação.Esse recurso está disponível no Lightning Experience.
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O link completo aparece na caixa de diálogo Copiar link para thread (1). Nós o removemos dessa imagem para preservar a privacidade.

A cópia coloca o link na sua área de transferência. Você pode colar o link onde quiser. Cole-o no editor do Chatter para obter uma
visualização da publicação que está sendo vinculada.

Aplicar um filtro e torná-lo persistente
Quando aplica um filtro a um feed, você quer que ele persista. Você não quer redefini-lo cada vez que visita o feed. Os feeds de grupo
e de perfil, bem como praticamente qualquer outro feed em que você selecione um filtro de feed, agora retêm o seu filtro. O filtro desse
feed específico permanece ativo mesmo quando você fecha o seu navegador ou navega para fora do feed.Esse recurso está disponível
no Lightning Experience.

Como a persistência aplica-se apenas ao feed em que o filtro foi definido, você pode definir diferentes filtros em diferentes feeds. Se
você limpar o cache do seu navegador, o filtro será removido e você obterá o filtro padrão na próxima vez que visitar o feed.
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As opções de classificação e filtros no feed O que eu sigo não são persistentes.

Fazer mais nos fluxos da comunidade de sua organização interna do Salesforce
(beta)
Links e tópicos ativos, voto favorável ou desfavorável e marcar como verificado pela empresa são ações que agora estão disponíveis
quando você exibe um fluxo da comunidade em sua organização interna do Salesforce.Esses recursos estão disponíveis no Lightning
Experience e nas comunidades do Lightning.

Nota:  Esta versão contém uma versão beta do uso de links em fluxos entre comunidades, o que significa que é um recurso de
alta qualidade com limitações conhecidas. O uso de links em fluxos entre comunidades 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 uso de links nos fluxos entre comunidades na Trailblazer
Community do Chatter entre Comunidades (piloto).

Além das ações normais de feed, como responder, comentar, mencionar e curtir, aqui estão outras ações que você pode realizar ao
visitar os fluxos da comunidade em sua organização interna do Salesforce.

• Emitir um voto favorável ou desfavorável em perguntas e respostas e ver o impacto na comunidade.

• Verificar as respostas e ver a verificação na comunidade.

• Clicar em um link para um perfil de usuário, conta, tópico ou caso e acessar sua comunidade de origem.

• Adicionar um tópico, que é adicionado à comunidade.

• Clicar no carimbo de data/hora de uma publicação para acessar o modo de exibição de detalhes da publicação em sua comunidade
de origem.

• Copiar um link que conduz ao item, pessoa ou modo de exibição de detalhes da publicação em sua comunidade de origem.

• Clicar em uma menção em um fluxo da comunidade para acessar a comunidade de origem.

Não há nenhuma configuração especial para que os links funcionem entre sua comunidade e sua organização interna. Entretanto,
recursos como emitir um voto favorável ou desfavorável e marcar como verificado pela empresa devem estar ativados na comunidade.

Considerações sobre beta

• Não é possível criar um fluxo da comunidade a partir da sua organização interna do Salesforce. Os fluxos devem ser criados na
comunidade.

• Alguns recursos do Chatter que estão disponíveis em uma comunidade não estão disponíveis quando você visita um fluxo da
comunidade a partir de sua organização interna. Por exemplo, arquivos anexados, imagens inline, compartilhamento de publicações
e cartões que são exibidos ao passar o mouse não estão disponíveis quando os fluxos da comunidade são visualizados internamente.

• Os tópicos da comunidade não aparecem quando você visualiza um fluxo a partir de sua organização interna do Salesforce. No
entanto, você pode adicionar tópicos.

Trabalhar com uma lista otimizada de domínios de visualização de links avançados
Fizemos algumas alterações na lista de domínios compatíveis para visualizações de links avançados. Adicionamos novos domínios e
removemos os que estavam obsoletos. Os domínios compatíveis fornecem miniaturas e visualizações de alta qualidade dos arquivos
que você anexa às suas publicações do Chatter.Esse recurso está disponível no Lightning Experience.

Para obter uma lista dos domínios compatíveis, consulte "Domínios de URL para visualizações de links avançados em feeds".
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Melhoria de desempenho com a otimização dos resumos por email de usuário do
Chatter
Para melhorar o desempenho, reduzimos o tamanho dos emails de resumo e a complexidade dos níveis de aninhamento usados para
formatar o resumo.Embora a aparência geral dos resumos seja a mesma, você perceberá pequenas alterações, dependendo do cliente
de email que esteja utilizando. Essas alterações se aplicam apenas aos resumos de usuário. Os resumos de grupo permanecem
inalterados.Esse recurso está disponível em todas as plataformas.

Outras alterações no Chatter: atividade de grupo otimizada, tarefas do
Chatter no Criador de processos e em regras de fluxo de trabalho,
hashtags em mais lugares
Receba atualizações otimizadas sobre as últimas atividades de grupos. Descubra o que você pode fazer quando o Chatter é combinado
ao Criador de processos e às regras de fluxo de trabalho. Use hashtags em pesquisas para organizar mais informações em seus tópicos.

NESTA SEÇÃO:

Obter atualizações otimizadas em Última atividade na lista de grupos

Quando examina a coluna Última atividade em uma lista de grupos, você vê a data e hora da última atualização. Mas o que acontece
quando você tem um grupo extremamente popular, com usuários publicando atualizações continuamente? Para reduzir o retardo
e melhorar o desempenho, o carimbo de data/hora na coluna Última atividade agora mostra as atualizações feitas até cinco minutos
antes. Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce móvel.

Automatizar tarefas do Chatter com o Criador de processos e regras de fluxo de trabalho

Agora você pode usar grupos, afiliações a grupos, tópicos e atribuições de tópico com regras de fluxo de trabalho e com o Criador
de processos. Envie emails automáticos ao proprietário de um grupo quando um membro deixar o grupo. Ou adicione
automagicamente um tópico específico a uma publicação. Esse recurso está disponível para utilização onde quer que você use
processos e regras de fluxo de trabalho. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Usar hashtags em pesquisas

Para localizar facilmente e a qualquer momento todas as publicações relacionadas sob o mesmo tópico, use hashtags ao publicar
pesquisas. Por exemplo, marque todas as suas pesquisas relacionadas a RH com #LugarIncrivelParaTrabalhar ou #Fantástico! Essa
alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Obter atualizações otimizadas em Última atividade na lista de grupos
Quando examina a coluna Última atividade em uma lista de grupos, você vê a data e hora da última atualização. Mas o que acontece
quando você tem um grupo extremamente popular, com usuários publicando atualizações continuamente? Para reduzir o retardo e
melhorar o desempenho, o carimbo de data/hora na coluna Última atividade agora mostra as atualizações feitas até cinco minutos antes.
Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce móvel.

CONSULTE TAMBÉM:

Obter atualizações otimizadas em Última atividade na lista de grupos
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Automatizar tarefas do Chatter com o Criador de processos e regras de fluxo de
trabalho
Agora você pode usar grupos, afiliações a grupos, tópicos e atribuições de tópico com regras de fluxo de trabalho e com o Criador de
processos. Envie emails automáticos ao proprietário de um grupo quando um membro deixar o grupo. Ou adicione automagicamente
um tópico específico a uma publicação. Esse recurso está disponível para utilização onde quer que você use processos e regras de fluxo
de trabalho. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBÉM:

Automatizar mais tarefas com o Criador de processos e regras de fluxo de trabalho

Usar hashtags em pesquisas
Para localizar facilmente e a qualquer momento todas as publicações relacionadas sob o mesmo tópico, use hashtags ao publicar
pesquisas. Por exemplo, marque todas as suas pesquisas relacionadas a RH com #LugarIncrivelParaTrabalhar ou #Fantástico! Essa alteração
se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Arquivos: gerenciamento de afiliação à biblioteca, visualização de
arquivos em trânsito, uso do Quip com o Salesforce

EDIÇÕES

Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Forneça à sua equipe uma maneira de visualizar arquivos em trânsito. Acesse rapidamente seus
arquivos de ativo mais recentes, permita que os usuários padrão criem ativos e forneça aos clientes
uma maneira de criar arquivos de ativo que possam ser acessados por usuários não autenticados.
O fluxo é uma nova maneira de usar o componente Upload de arquivo. Adicione membros à
biblioteca a partir da guia Início de Arquivos com o novo recurso Gerenciamento de membros da
biblioteca. Use a Configuração guiada do Quip para integrar o Quip ao Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Acessar arquivos com o modo de exibição de lista de ativos

Como o modo de exibição de lista Arquivos de ativo, você pode acessar rapidamente todos os seus arquivos de ativo. Os arquivos
listados são ordenados pela data da última modificação. Quando você clica no nome exclusivo de um arquivo, a página Detalhes é
exibida e você pode visualizar o arquivo. Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as
versões do aplicativo Salesforce.

Permitir que usuários padrão criem ativos

Agora qualquer usuário que tenha acesso a Arquivos pode criar ativos de conteúdo, desde que tenha a permissão de usuário Exibir
configuração. Use a versão mais recente da API para criar ativos de conteúdo. Esse recurso é novo tanto no Lightning Experience
como no Salesforce Classic.

Criar arquivos de ativo para usuários não autenticados

Agora é possível fornecer aos clientes uma maneira de criar arquivos de ativo que podem ser acessados por usuários não autenticados.
Esse recurso é fornecido com um servlet dedicado para que os usuários não autenticados acessem o arquivo de ativo. Você deve
marcar os ativos como publicamente acessíveis. Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em
todas as versões do aplicativo Salesforce.
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Visualizar arquivos em trânsito

Quer esteja trabalhando em trânsito ou no escritório, você pode usar a Visualização de arquivos para ter acesso aos seus arquivos.
A Visualização de arquivos móvel fornece acesso aos seus arquivos a partir de um tablet ou celular. As opções de visualização e
download proporcionam uma experiência homogênea quando você está trabalhando no escritório ou em trânsito. Esse recurso
está disponível no Lightning Experience e na Web móvel do Salesforce.

Adicionar membros à biblioteca com o Gerenciamento de membros da biblioteca (beta)

O Gerenciamento de membros da biblioteca é uma nova maneira de adicionar membros à biblioteca a partir da guia Início de
Arquivos. Você pode adicionar vários membros ao mesmo tempo e definir permissões dos membros, como Administrador, Visualizador
ou Colaborador. Esse é um novo recurso no Lightning Experience.

Configurar o Quip para uma melhor integração ao Salesforce

Conecte sua organização do Salesforce ao Quip e algumas etapas simples. O Quip combina de maneira transparente o trabalho e
as comunicações da sua equipe em um hub central. Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e
em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Integrar o Quip

Configure o Quip para bater papo e colaborar em documentos, planilhas e listas de verificação. Esse recurso é novo tanto no Lightning
Experience como no Salesforce Classic.

Carregar arquivos a partir de um fluxo

Para carregar arquivos a partir de um fluxo, adicione o componente do Lightning forceContent:fileUpload a uma tela de fluxo. Essa
mudança aplica-se ao Lightning Experience e ao aplicativo Salesforce.No entanto, ela só funciona para o tempo de execução de
fluxo do Lightning.

Ignorar acionadores e regras de validação em arquivos de ativo

Para ajudar a evitar falhas na implantação de pacotes, você pode impedir a execução de acionadores e regras de validação em
inserções, atualizações ou exclusões relacionadas a arquivos de ativo. Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no
Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Acessar arquivos com o modo de exibição de lista de ativos
Como o modo de exibição de lista Arquivos de ativo, você pode acessar rapidamente todos os seus arquivos de ativo. Os arquivos listados
são ordenados pela data da última modificação. Quando você clica no nome exclusivo de um arquivo, a página Detalhes é exibida e
você pode visualizar o arquivo. Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo
Salesforce.

Para ver a sua lista, vá até Configuração, insira Arquivos de ativo na caixa Busca rápida e selecione Arquivos de ativo.

CONSULTE TAMBÉM:

Usar filtros para fazer um ajuste fino dos resultados da pesquisa de contas e arquivos

Permitir que usuários padrão criem ativos
Agora qualquer usuário que tenha acesso a Arquivos pode criar ativos de conteúdo, desde que tenha a permissão de usuário Exibir
configuração. Use a versão mais recente da API para criar ativos de conteúdo. Esse recurso é novo tanto no Lightning Experience como
no Salesforce Classic.
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Criar arquivos de ativo para usuários não autenticados
Agora é possível fornecer aos clientes uma maneira de criar arquivos de ativo que podem ser acessados por usuários não autenticados.
Esse recurso é fornecido com um servlet dedicado para que os usuários não autenticados acessem o arquivo de ativo. Você deve marcar
os ativos como publicamente acessíveis. Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões
do aplicativo Salesforce.

Visualizar arquivos em trânsito
Quer esteja trabalhando em trânsito ou no escritório, você pode usar a Visualização de arquivos para ter acesso aos seus arquivos. A
Visualização de arquivos móvel fornece acesso aos seus arquivos a partir de um tablet ou celular. As opções de visualização e download
proporcionam uma experiência homogênea quando você está trabalhando no escritório ou em trânsito. Esse recurso está disponível
no Lightning Experience e na Web móvel do Salesforce.

Em um desktop, os ícones de Visualização de arquivos aparecem em posição proeminente.

Você também pode baixar ou visualizar arquivos externos no Box, Google Drive e Quip a partir da Web móvel do Salesforce. Certifique-se
de que o aplicativo está instalado no seu dispositivo e que você está conectado à origem de dados externa e ao aplicativo externo e
tem acesso ao arquivo. E não se preocupe: se estiver visualizando um arquivo do Microsoft SharePoint ou OneDrive para Business na
Web móvel do Salesforce, você poderá baixá-lo.

Adicionar membros à biblioteca com o Gerenciamento de membros da
biblioteca (beta)
O Gerenciamento de membros da biblioteca é uma nova maneira de adicionar membros à biblioteca a partir da guia Início de Arquivos.
Você pode adicionar vários membros ao mesmo tempo e definir permissões dos membros, como Administrador, Visualizador ou
Colaborador. Esse é um novo recurso no Lightning Experience.

Nota:  Esta versão contém uma versão beta do Gerenciamento de membros da biblioteca, o que significa que é um recurso de
alta qualidade com limitações conhecidas. O Gerenciamento de membros da biblioteca 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
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independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis
ao público em geral.

Você pode alterar as permissões de gerenciamento de membros da biblioteca usando o Salesforce Classic.

Nota:  Nós não diferenciamos usuários internos e externos.

Configurar o Quip para uma melhor integração ao Salesforce
Conecte sua organização do Salesforce ao Quip e algumas etapas simples. O Quip combina de maneira transparente o trabalho e as
comunicações da sua equipe em um hub central. Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas
as versões do aplicativo Salesforce.

Vá até Configuração, insira Quip  na caixa Busca rápida e siga as etapas.

Integrar o Quip
Configure o Quip para bater papo e colaborar em documentos, planilhas e listas de verificação. Esse recurso é novo tanto no Lightning
Experience como no Salesforce Classic.

Acesse Espaços de trabalho da comunidade > Configuração guiadae selecione Integração do Quip. Clique em Configuração
guiada para começar.

Carregar arquivos a partir de um fluxo
Para carregar arquivos a partir de um fluxo, adicione o componente do Lightning forceContent:fileUpload a uma tela de fluxo. Essa
mudança aplica-se ao Lightning Experience e ao aplicativo Salesforce.No entanto, ela só funciona para o tempo de execução de fluxo
do Lightning.

CONSULTE TAMBÉM:

Carregar arquivos diretamente de um fluxo
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Ignorar acionadores e regras de validação em arquivos de ativo
Para ajudar a evitar falhas na implantação de pacotes, você pode impedir a execução de acionadores e regras de validação em inserções,
atualizações ou exclusões relacionadas a arquivos de ativo. Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic
e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Vá até Configuração, insira Arquivos  na caixa Busca rápida e selecione Configurações gerais. Em seguida, selecione Ignorar a
execução de acionadores e as regras de validação em arquivos de ativo.

Integrações do Salesforce: permitir que os usuários adicionem reuniões
do WebEx a compromissos do Salesforce

EDIÇÕES

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

Usuários do Salesforce que também usem o Cisco WebEx para suas reuniões podem adicionar sua
sala pessoal ou uma nova reunião a compromissos do Salesforce. Essa alteração se aplica somente
ao Lightning Experience.

Os usuários podem adicionar uma reunião do WebEx a partir da página de registro de compromisso.

Para permitir que seus usuários adicionem reuniões do WebEx a compromissos do Salesforce:
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1. Ative Reuniões do WebEx em Configuração. Um nome de site do WebEx é necessário. O administrador do site do WebEx pode
fornecer o nome do site para a sua organização.

2. Crie um conjunto de permissões para usuários do Cisco WebEx e atribua o conjunto de permissões a eles.

3. O componente Cisco WebEx Composer é adicionado às páginas de compromisso dos seus usuários. Ao criar uma página de
compromisso personalizada, adicione o componente usando o Criador de aplicativo Lightning.

Usuários sem a permissão de usuário do WebEx não verão esse componente na página.

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. A Salesforce oferece melhorias
no Chatter e em muitos outros recursos de vendas para que os profissionais de vendas possam gerenciar melhor seus negócios usando
seus celulares.

NESTA SEÇÃO:

Aplicativo Salesforce móvel: melhores recursos de vendas e aprimoramentos no Chatter

A Salesforce apoia sua equipe. Agora a criação de equipes de oportunidade pode ser otimizada com a adição de membros da equipe
de conta à equipe de oportunidade. Além disso, com as notificações por push de menções ao grupo, eles nunca perderão uma
oportunidade quando estiverem distantes do local de trabalho.

Salesforce Authenticator: Melhoria de comunicação e rastreamento de atividades

O Salesforce Authenticator v2.11 agora se comunica mais claramente com você. Mantenha-se atualizado com o histórico completo
de cada atividade de verificação, incluindo ação, data, local, dispositivo e resposta.

Aplicativo Salesforce móvel: melhores recursos de vendas e
aprimoramentos no Chatter

EDIÇÕES

Disponível em: todas as
edições, exceto
Database.com

A Salesforce apoia sua equipe. Agora a criação de equipes de oportunidade pode ser otimizada
com a adição de membros da equipe de conta à equipe de oportunidade. Além disso, com as
notificações por push de menções ao grupo, eles nunca perderão uma oportunidade quando
estiverem distantes do local de trabalho.

NESTA SEÇÃO:

Acessar o aplicativo Salesforce móvel

Seus usuários têm várias opções para acessar o Salesforce em dispositivos móveis que cumpram os requisitos mínimos da plataforma.

O que há de novo no Salesforce para Android e iOS

A versão mais recente do Salesforce para Android e iOS é a versão 15.0. Em uma visão geral, isto é o que há de novo em aplicativos
da versão 15.0.

Tudo o que há de novo no aplicativo Salesforce

Nossa última rodada de recursos novos e aprimorados no aplicativo Salesforce facilita o acesso em trânsito ao Salesforce.
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Recursos da versão Spring '18 que são diferentes ou não estão disponíveis no aplicativo Salesforce

O aplicativo Salesforce móvel não inclui todas as funcionalidades disponíveis no site completo do Salesforce, independentemente
de sua organização estar usando o Lightning Experience ou o Salesforce Classic. Saiba mais sobre as melhorias na versão Spring '18
do Salesforce que não estão disponíveis no aplicativo Salesforce, têm lacunas funcionais em relação ao site completo ou funcionam
de maneira diferente no aplicativo.

Acessar o aplicativo Salesforce móvel
Seus usuários têm várias opções para acessar o Salesforce em dispositivos móveis que cumpram os requisitos mínimos 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 no Salesforce para Android e iOS
A versão mais recente do Salesforce para Android e iOS é a versão 15.0. Em uma visão geral, isto é o que há de novo em aplicativos da
versão 15.0.

Salesforce para Android versão 15.0
O aplicativo Salesforce para Android versão 15.0 foi lançado na Google Play na semana do dia segunda-feira, 12 de fevereiro de 2018 e
distribuído gradualmente para os clientes ao longo de algumas semanas.

Eis aqui o que há de novo no Salesforce para Android.

• Desfrutar de uma moderna experiência do Chatter no Salesforce para Android na página 332

• Compartilhar conteúdo com o novo compositor de publicação do Chatter na página 331

• Visualizar imagens em linha e múltiplos anexos no feed do Chatter na página 334

• Acessar seus feeds personalizados com fluxos do Chatter na página 336

• Acessar e colaborar no aplicativo Quip na página 328

• Criar atalhos para suas principais páginas do Salesforce com favoritos na página 337

Salesforce para iOS versão 15.0
Na semana do dia segunda-feira, 12 de fevereiro de 2018, a App Store começou a distribuir o Salesforce para iOS, versão 15.0.

Eis aqui o que há de novo no Salesforce para iOS.

• Animar suas mensagens com teclados de terceiros na página 339

• Executar o Salesforce no seu iPhone X na página 325

• Acessar seus feeds personalizados com fluxos do Chatter na página 336

• Acessar e colaborar no aplicativo Quip na página 328

• Criar atalhos para suas principais páginas do Salesforce com favoritos na página 337

Tudo o que há de novo no aplicativo Salesforce
Nossa última rodada de recursos novos e aprimorados no aplicativo Salesforce facilita o acesso em trânsito ao Salesforce.
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O aplicativo Salesforce móvel está disponível para todas as edições, exceto Database.com, sem exigir uma licença adicional. A edição e
as licenças do Salesforce da sua organização, bem como o perfil e os conjuntos de permissões atribuídos ao usuário, determinam quais
dados e recursos do Salesforce estarão disponíveis a cada usuário do aplicativo Salesforce.

Configuração
no site

completo

Web
móvel do
Salesforce

Salesforce
para iOS

Salesforce
para

Android
Aprimoramentos e alterações

Suporte a dispositivo e navegador

Executar o Salesforce no seu iPhone X

Pesquisar

(novo na v15.0)
(a partir da

v13.0)

Nova experiência de pesquisa no Salesforce para iOS

Recursos de vendas

Ver percepções do Einstein sobre contas e oportunidades (piloto)

Adicionar membros da equipe de conta a equipes de oportunidade

Usar o caminho para desenvolver relacionamentos com contas

Usar o caminho para rastrear o progresso de uma campanha

Ver mais dados em trânsito com o Gerenciamento de território Enterprise

Recursos de produtividade

Conceder acesso aos participantes a mais representantes

Acessar e colaborar no aplicativo Quip

Recursos de integração com o Google

Conceder acesso aos participantes a mais usuários do Google

Sincronizar compromissos apenas do Salesforce para o Google Calendar™

Sincronizar contas pessoais com contatos do Google

Recursos de integração com Microsoft

Conceder acesso aos participantes a mais usuários do Microsoft®

Exchange

Sincronizar compromissos apenas do Salesforce para o Microsoft®

Exchange

Sincronizar compromissos em ambas as direções para representantes
no Microsoft® Exchange 2013 e 2016

Sincronizar contas pessoais com contatos da Microsoft®

Recursos de atendimento ao cliente
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Configuração
no site

completo

Web
móvel do
Salesforce

Salesforce
para iOS

Salesforce
para

Android
Aprimoramentos e alterações

Exibir e gerenciar equipes de serviço no aplicativo Salesforce

Rastrear devoluções de produtos e itens de estoque com pedidos de
devolução

Relatórios e painéis

Gráficos legados para o Salesforce móvel serão removidos na versão
Spring '18

Chatter

Adicionar estilo às suas publicações e comentários móveis (piloto)

Obter notificações por push de menções ao grupo

Guia Feeds renomeada em dispositivos móveis

(a partir da
v14.0)

(novo na v15.0)

Compartilhar conteúdo com o novo compositor de publicação do Chatter

(a partir da
v14.0)

(novo na v15.0)

Compartilhar conteúdo com o novo compositor de publicação do Chatter

(a partir da
v14.0)

(novo na v15.0)

Visualizar imagens em linha e múltiplos anexos no feed do Chatter

Acessar seus feeds personalizados com fluxos do Chatter

Lógica comercial e automação de processo

Iniciar um fluxo a partir de uma ação específica de objeto (disponível ao
público em geral)

Outros aprimoramentos

Criar atalhos para suas principais páginas do Salesforce com favoritos

Animar suas mensagens com teclados de terceiros

Executar o Salesforce no seu iPhone X
O Salesforce para iOS tem suporte total no novo iPhone X. Aproveite a tela de ponta a ponta e a visualização aprimorada do iPhone X
para trabalhar com o Salesforce fora do seu escritório. O iPhone X tem suporte na versão 15.0 ou posterior do Salesforce para iOS.
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Nova experiência de pesquisa no Salesforce para iOS
Ficou ainda mais fácil encontrar registros e outras entidades usando a experiência de pesquisa nova e aprimorada no Salesforce para
iOS. A nova experiência de pesquisa tem como base o Lightning Experience no site completo do Salesforce. A nova experiência de
pesquisa é intuitiva e fácil de usar para os usuários que estão familiarizados com o Lightning Experience. Esse novo recurso está disponível
no Salesforce para iOS, versão 15.0 ou posterior.

A nova experiência de pesquisa agora está acessível de qualquer lugar no aplicativo. Os usuários podem tocar  em qualquer
lugar do aplicativo para iniciar uma pesquisa.
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Ver percepções do Einstein sobre contas e oportunidades (piloto)

EDIÇÕES

Disponível em: Edições
Enterprise, Performance e
Unlimited

Agora o Einstein Insights está disponível em seu dispositivo móvel. Permaneça informado com
percepções sobre suas contas. Veja previsões sobre os negócios com maior probabilidade de
fechamento, lembretes de acompanhamento e notificações sobre os momentos importantes de
uma negociação. Os representantes podem executar ações diretamente a partir dessas percepções,
o que inclui a edição do registro relacionado ou o envio de emails para os contatos relevantes.Essa
alteração aplica ao Salesforce para iOS e ao Salesforce para Android.

Para acessar as percepções, toque em  na navegação esquerda.

Você precisará de licenças do Sales Cloud Einstein para ver percepções no aplicativo móvel. Compartilhamento de ações, detalhes da
linha de tempo de atividade e percepções de contato sugeridas estão disponíveis somente no Lightning Experience.

Ver mais dados em trânsito com o Gerenciamento de território Enterprise

EDIÇÕES

Disponível em: Developer e
Performance Editions e
Enterprise e Unlimited
Editions com Sales Cloud

Os representantes móveis agora têm acesso à lista relacionada Usuários em territórios atribuídos
em contas. Essa alteração se aplica a todas as versões do aplicativo Salesforce.
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Acessar e colaborar no aplicativo Quip
Colaborar com colegas usando o Quip em trânsito ficou ainda mais fácil. Quer você receba o link do Quip em um email ou do Salesforce,
todos os links do Quip são abertos no aplicativo móvel Quip. Essa funcionalidade está disponível em todas as versões do aplicativo
Salesforce.

O aplicativo móvel Quip está disponível na App Store e no Google Play. Use o aplicativo Quip para editar seus documentos e colaborar
com colegas. Você pode navegar continuamente entre seus documentos do Quip e o Salesforce para trabalhar em qualquer lugar.
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Nota:  Somente usuários com acesso a um documento do Quip podem abri-lo no aplicativo Quip.

Gráficos legados para o Salesforce móvel serão removidos na versão Spring '18

EDIÇÕES

Gráficos avançados
disponíveis em: Edições
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

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. Essa
alteração se aplica a todas as versões do aplicativo Salesforce.

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 incluem apenas Gráficos avançados e você não pode mais voltar aos Gráficos legados.

• Organizações criadas durante ou após a versão Summer '16 já fornecem Gráficos avançados como a única experiência de gráficos
no Salesforce para Android, Salesforce para iOS e Web móvel do Salesforce. Nessas organizações, nada muda.

• O encerramento dos Gráficos legados não afeta os gráficos no site completo do Salesforce (Salesforce Classic e Lightning Experience).
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Adicionar estilo a publicações e comentários enquanto estiver em trânsito (piloto)
Nosso editor de rich text chegou ao Salesforce móvel. Em vez da cansativa mesmice das publicações em texto simples, os usuários
podem adicionar ênfase, personalidade e listas. Use o editor para compor ou editar publicações, comentários, perguntas e respostas.
Essa alteração também significa que você poderá editar as publicações que adicionou do seu desktop enquanto estiver em trânsito.Esse
recurso é novo em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Nota:  Fornecemos o editor de rich text móvel a clientes selecionados por meio de um programa piloto que exige a aceitação de
condições e termos 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. 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.

Entre em contato com o Suporte da Salesforce para ativar esse recurso piloto.

Obter notificações por push de menções ao grupo
Os membros do grupo têm uma nova oportunidade de serem mais responsivos quando seu grupo é @mencionado. As menções ao
grupo agora acionam notificações por push. Você está em trânsito e só dispõe de um celular para mantê-lo conectado ao negócio crucial
em que está empenhado.Agora você pode usar o celular para manter-se informado sobre as informações que as pessoas desejam
transmitir ao seu grupo.Esse recurso é novo em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Para serem informados sobre menções ao grupo, os membros devem selecionar Enviar email a cada publicação em Grupos nas
configurações de notificações por email do Chatter. Após a ativação das notificações, você poderá receber notificações por push em
dispositivos móveis ativando Alguém @menciona o seu grupo em Configurações de notificação por push.

Guia Feeds renomeada em dispositivos móveis
A guia Feeds nos registros visualizados a partir de um dispositivo móvel agora é rotulada como Chatter.Esse recurso é novo em todas
as versões do aplicativo Salesforce.
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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 publicação do Chatter está disponível no Salesforce para Android, versão 15.0 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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Desfrutar de uma moderna experiência do Chatter no Salesforce para Android
A nova experiência no Chatter agrada com uma rolagem mais suave e uma experiência mais intuitiva para o usuário. Adicionamos um
Feed de destaques da empresa e a capacidade de compartilhar publicações do Chatter diretamente no feed. Essa nova experiência está
disponível no Salesforce para Android, versão 15.0 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.
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Nota:  Se você perder o feed Toda a empresa, selecione os filtros Destaques da empresa e Atividade mais recente para
obter a mesma experiência de feed.

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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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 Android, versão 15.0 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 inline, mas não podem publicar imagens inline a partir do Salesforce para Android.

Publicações com múltiplos anexos mostram uma visualização lado a lado dos primeiros dois itens. Se houver mais de dois itens anexados,
um botão + indicará que você pode abrir os detalhes do feed para ver mais itens.
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Nota:  No Salesforce para Android, os usuários podem anexar apenas uma imagem ou anexo a cada publicação.

Acessar seus feeds personalizados com fluxos do Chatter
Os fluxos do Chatter que você encontra no Lightning Experience estão disponíveis para navegação em todos os seus dispositivos móveis.
Os feeds combinam todas as suas publicações favoritas de pessoas, grupos e registros, como suas contas, oportunidades e casos.Os
fluxos do Chatter estão disponíveis no Salesforce para Android e iOS, versão 15.0 ou posterior.
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Nota:  Você pode visualizar todos os seus fluxos do Chatter no Salesforce para Android e iOS, mas não pode criar novos fluxos
nem editar fluxos no aplicativo móvel.

Criar atalhos para suas principais páginas do Salesforce com favoritos
A experiência de favoritos em dispositivos móveis é semelhante à dos favoritos do Lightning Experience no site completo do Salesforce.
Os favoritos podem ser adicionados ou removidos em qualquer dispositivo e você verá o mesmo resultado final, não importa onde de
onde esteja acessando o Salesforce. Os favoritos estão disponíveis no Salesforce para Android e iOS, versão 15.0 ou posterior.

Com favoritos, você pode acessar rapidamente registros importantes, listas, grupos, painéis e outras páginas usadas com frequência no
Salesforce. São semelhantes aos favoritos em um navegador da Web, porém melhores, pois seus favoritos estão disponíveis
independentemente do dispositivo ou do navegador que você usa para efetuar login no Salesforce.

Clique na estrela ( ) para adicionar a página atual – por exemplo, todos os leads em aberto – a seus favoritos. Uma estrela realçada

( ) significa que você está em uma página favorita. Para removê-la dos favoritos, clique na estrela realçada.

Os favoritos que você salvou estão a um clique na sua lista de favoritos, onde você pode encontrar e gerenciar todos eles.
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Considere os aspectos a seguir ao trabalhar com favoritos.

• Você pode ter até 200 favoritos com os tipos de conteúdo relacionados a seguir.

– Página inicial do registro para objetos padrão e personalizados (incluindo substituições do Visualforce dessas exibições de
registro)

– Listas

– Painéis

– Relatórios

– Pastas de relatórios e painéis

– Grupos do Chatter

Nota:  Não é possível adicionar aos favoritos exibições de lista nas guias Relatórios, Painéis, Arquivos, Tarefas e Notes. Você
também não pode adicionar substituições de exibições de lista usando o Visualforce e publicações individuais do Chatter aos
favoritos.

• Não é possível adicionar itens aos favoritos nas páginas de configurações, mas você pode acessar seus favoritos a partir dessas áreas.

• Somente usuários individuais podem gerenciar favoritos. Eles não podem ser compartilhados ou editados por administradores do
Salesforce.

Carregar arquivos com o componente Upload de arquivo e o Designer de fluxo de nuvem
Agora você pode anexar arquivos a partir de fluxos usando o componente Upload de arquivo. Você também pode criar telas no Designer
de fluxo de nuvem. Essa mudança aplica-se ao Lightning Experience e ao aplicativo Salesforce.No entanto, ela só funciona com o tempo
de execução de fluxo do Lightning.
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Animar suas mensagens com teclados de terceiros
Os usuários do Salesforce para iOS podem aprimorar suas publicações e comentários graças ao suporte a teclados de terceiros, como
Bitmoji e Gboard. O suporte a teclados de terceiros está disponível no Salesforce para iOS versão 15.0 ou posterior.

Para acessar teclados de terceiros no aplicativo Salesforce, baixe um teclado da App Store. Instale seus teclados favoritos e comece a
adicionar adesivos, resultados da pesquisa, vídeos e outros itens às suas publicações do Salesforce.

Recursos da versão Spring '18 que são diferentes ou não estão disponíveis no
aplicativo Salesforce
O aplicativo Salesforce móvel não inclui todas as funcionalidades disponíveis no site completo do Salesforce, independentemente de
sua organização estar usando o Lightning Experience ou o Salesforce Classic. Saiba mais sobre as melhorias na versão Spring '18 do
Salesforce que não estão disponíveis no aplicativo Salesforce, têm lacunas funcionais em relação ao site completo ou funcionam de
maneira diferente no aplicativo.

Nota:  Para obter uma lista completa das diferenças entre o aplicativo Salesforce e o site completo, consulte O que é diferente
ou não está disponível no aplicativo Salesforce na Ajuda do Salesforce.
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Recursos de produtividade
Lembretes de atividades

Você pode definir lembretes de atividade em tarefas e compromissos, mas só pode ver os lembretes no Lightning Experience.

Participantes de evento
Os participantes de compromissos são semelhantes aos convidados no Salesforce Classic, mas estão disponíveis tanto no Lightning
Experience como no aplicativo Salesforce. Para trabalhar com participantes, é necessário ter o Lightning Sync e uma conta compatível
do Microsoft® Exchange ou do Google G Suite. Além disso, os organizadores de compromissos devem criar ou editar compromissos
no Lightning Experience, no aplicativo Salesforce ou (se a sincronização for bidirecional) em seus calendários da Microsoft ou do
Google. Os organizadores de compromissos podem convidar ou remover contatos, leads e outros usuários do Salesforce de seus
compromissos quando estão configurados para sincronização bidirecional, do Salesforce para o Google ou do Salesforce para o
Exchange. Todos os representantes podem visualizar os participantes, que são sincronizados com seus aplicativos de calendário
quando estão configurados para sincronização em qualquer direção. A configuração de participantes no Lightning Experience e no
aplicativo Salesforce limita algumas funcionalidades do Salesforce Classic. Consulte Considerações sobre o Lightning Sync na Ajuda
do Salesforce.

Salesforce Authenticator: Melhoria de comunicação e rastreamento de
atividades
O Salesforce Authenticator v2.11 agora se comunica mais claramente com você. Mantenha-se atualizado com o histórico completo de
cada atividade de verificação, incluindo ação, data, local, dispositivo e resposta.

NESTA SEÇÃO:

Rastrear as atividades da conta no Salesforce Authenticator

Os usuários agora podem rastrear todos os detalhes das atividades de sua conta com o Salesforce Authenticator v2.11. Mantenha-se
informado com o histórico completo de cada atividade, incluindo a ação, a data, o local, o dispositivo e a resposta, tocando na
atividade em sua lista de atividades. Esse recurso está disponível para Android e iOS.

Conectar-se facilmente ao Salesforce Authenticator com um tour guiado

Conectar-se à sua conta do Salesforce com o Salesforce Authenticator é mais fácil quando o conduzimos pelo processo de
emparelhamento. Você pode adicionar uma conta do Salesforce usando um código QR ou uma senha de duas palavras. O tour está
disponível para Android e iOS.

Notificações mais claras quando os serviços de automação estão desativados ou não estão disponíveis

O novo texto de notificação informa mais claramente o status do Authenticator. Se um administrador tiver desativado a automação
para a organização, a notificação do Authenticator refletirá essa informação. Se o usuário tiver desativado os serviços de localização
do aplicativo ou os serviços de localização não estiverem disponíveis para o Authenticator, a notificação mostrará o status. Quando
a automação é ativada, a funcionalidade Negar é desativada. Esse recurso está disponível para Android e iOS.

Rastrear as atividades da conta no Salesforce Authenticator
Os usuários agora podem rastrear todos os detalhes das atividades de sua conta com o Salesforce Authenticator v2.11. Mantenha-se
informado com o histórico completo de cada atividade, incluindo a ação, a data, o local, o dispositivo e a resposta, tocando na atividade
em sua lista de atividades. Esse recurso está disponível para Android e iOS.
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Conectar-se facilmente ao Salesforce Authenticator com um tour guiado
Conectar-se à sua conta do Salesforce com o Salesforce Authenticator é mais fácil quando o conduzimos pelo processo de emparelhamento.
Você pode adicionar uma conta do Salesforce usando um código QR ou uma senha de duas palavras. O tour está disponível para Android
e iOS.
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Notificações mais claras quando os serviços de automação estão desativados ou
não estão disponíveis
O novo texto de notificação informa mais claramente o status do Authenticator. Se um administrador tiver desativado a automação para
a organização, a notificação do Authenticator refletirá essa informação. Se o usuário tiver desativado os serviços de localização do
aplicativo ou os serviços de localização não estiverem disponíveis para o Authenticator, a notificação mostrará o status. Quando a
automação é ativada, a funcionalidade Negar é desativada. Esse recurso está disponível para Android e iOS.
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Financial Services Cloud: componente Interesses manifestados pelo
cliente, carregamentos de dados acelerados e contas pessoais

EDIÇÕES

O Financial Services Cloud
está disponível no Lightning
Experience.

Disponível em: Professional,
Enterprise e Unlimited
Editions

Os usuários podem capturar rapidamente os principais interesses de seus clientes, seja uma
aposentadoria programada ou uma conta poupança, e ver tudo isso no perfil do cliente com o
componente Interesses manifestados pelo cliente. Carregue lotes volumosos rapidamente com
Carregamentos de dados acelerados, a melhoria que introduzimos nos carregamentos em massa.
Além disso, você pode utilizar contas pessoais no Financial Services Cloud. Continue lendo, ainda
há mais!

NESTA SEÇÃO:

Capturar e visualizar as necessidades do cliente com o componente Interesses manifestados
pelo cliente

Digamos que um cliente de conta corrente esteja interessado em uma hipoteca. Sem reinserir dados, as necessidades do cliente
podem ser capturadas rapidamente com uma nova ação padrão no componente Interesses manifestados pelo cliente. É fácil ver
todas as indicações em aberto com base nos interesses manifestados no perfil do cliente, bem como o valor potencial das indicações.
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Carregar mais dados com Carregamentos de dados acelerados

Após as melhorias que introduzimos nos carregamentos em massa, ficou extremamente fácil carregar lotes altamente volumosos
usando a API em massa ou o Data Loader com os objetos Indivíduo e Conta financeira.

Utilizar contas pessoais no Financial Services Cloud

Se você não estiver familiarizado com o Financial Services Cloud, temos boas notícias! Agora você pode usar contas pessoais ou o
modelo de objeto individual.

Usabilidade e outras melhorias no Financial Services Cloud

Confira estes aprimoramentos adicionais.

Novos campos personalizados para objetos do Financial Services Cloud

Esses campos personalizados são novos nos objetos personalizados e padrão.

Capturar e visualizar as necessidades do cliente com o componente
Interesses manifestados pelo cliente
Digamos que um cliente de conta corrente esteja interessado em uma hipoteca. Sem reinserir dados, as necessidades do cliente podem
ser capturadas rapidamente com uma nova ação padrão no componente Interesses manifestados pelo cliente. É fácil ver todas as
indicações em aberto com base nos interesses manifestados no perfil do cliente, bem como o valor potencial das indicações.

Carregar mais dados com Carregamentos de dados acelerados
Após as melhorias que introduzimos nos carregamentos em massa, ficou extremamente fácil carregar lotes altamente volumosos usando
a API em massa ou o Data Loader com os objetos Indivíduo e Conta financeira.

Além disso, o número de erros de travamento de linha diminuiu e o tratamento de erros melhorou.

VEJA TAMBÉM:

• Carregar dados

Utilizar contas pessoais no Financial Services Cloud
Se você não estiver familiarizado com o Financial Services Cloud, temos boas notícias! Agora você pode usar contas pessoais ou o modelo
de objeto individual.

Use contas pessoais para armazenar informações do cliente em um único registro no Financial Services Cloud. As contas pessoais
incorporam campos de Conta e Contato para proporcionar uma experiência de usuário simplificada e totalmente personalizável. Além
disso, você obtém os benefícios adicionais dos recursos de conta pessoal, como gerenciamento de duplicados, opção de seguir pessoas
no Chatter e compartilhamento em uma única etapa.

Por padrão, o Financial Services Cloud ativa contas pessoais em organizações de avaliação. Entretanto, é fácil ativar o modelo de objeto
individual com uma etapa simples de configuração.

Se você estiver usando contas pessoais atualmente em sua organização, talvez lhe seja oferecida a opção de atualizar para o Financial
Services Cloud sem migrar para uma nova organização.

Nota:  Examine suas personalizações (de componentes e acionadores, por exemplo) antes de fazer a atualização para contas
pessoais no Financial Services Cloud em sua organização atual ou em uma nova organização.

VEJA TAMBÉM:

• Contas pessoais
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Usabilidade e outras melhorias no Financial Services Cloud
Confira estes aprimoramentos adicionais.

• Opção de visibilidade de entidade mais estrita no mapa de relacionamentos

Mostre ou oculte relacionamentos no mapa de relacionamentos com base em permissões de usuário para cumprir as normas e
políticas de privacidade. Ative a visibilidade de entidade mais estrita para que somente usuários que tenham pelo menos acesso de
leitura a registros de Conta e Contato em um Relacionamento de contato de conta vejam o registro no mapa de relacionamentos.

• Integração de parceiros estratégicos

Um aplicativo Insurance Console e campos personalizados de duração da apólice e prêmio total permitem que os clientes e parceiros
estratégicos criem um modo de exibição personalizado dos detentores de apólices de seguro.

Novos campos personalizados para objetos do Financial Services Cloud
Esses campos personalizados são novos nos objetos personalizados e padrão.

O objeto padrão Conta  tem um novo campo personalizado.

TotalPremium__c
O prêmio anual total do segurado.

O objeto personalizado FinancialAccount__c  tem novos campos personalizados.

PolicyTerm__c
O período de cobertura da apólice.

ProductName__c
Nome do produto.

O objeto padrão Lead  tem um novo campo personalizado.

RelatedAccount__c
Conta de indivíduo ou de família relacionada a um lead.

Health Cloud: Planos de tratamento flexíveis, avaliações de saúde,
lacunas de tratamento

Com as metas separadas dos problemas, você pode usar o modelo de dados do Health Cloud da forma que lhe for mais conveniente.
O Health Cloud ajuda a identificar lacunas no tratamento de um paciente e permite coletar informações de pesquisa para gerenciar os
pacientes com mais eficiência.

O Health Cloud está disponível no Salesforce Classic e no Lightning Experience.

Disponível em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited

NESTA SEÇÃO:

Personalizar o tratamento com Planos de tratamento flexíveis

Os Planos de tratamento flexíveis separam metas de problemas, permitindo o uso de modelo de dados do Health Cloud de modo
a refletir a abordagem específica da organização em relação aos problemas de saúde de um cliente.
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Rastrear lacunas de tratamento para melhorar a coordenação terapêutica

A priorização de atividades médicas é uma tarefa difícil e complexa. Agora o Health Cloud o ajuda a priorizar de maneira mais eficiente,
expondo lacunas no tratamento de um paciente em que sua equipe pode fazer uma diferença. Para fechar uma lacuna de tratamento,
você a associa a um processo de suporte.

Usar avaliações para coletar informações do paciente

Melhore a qualidade do tratamento do paciente coletando informações que o ajudem a gerenciar seus pacientes com mais eficiência.
Seja para uma avaliação pré-cirúrgica ou uma pesquisa de feedback do paciente, você terá as informações necessárias no plano de
tratamento.

Personalizar o tratamento com Planos de tratamento flexíveis
Os Planos de tratamento flexíveis separam metas de problemas, permitindo o uso de modelo de dados do Health Cloud de modo a
refletir a abordagem específica da organização em relação aos problemas de saúde de um cliente.

O que você está fazendo em relação ao paciente determina o que você quer ver no Plano de tratamento. Com Planos de tratamento
flexíveis, você encontrará diversas maneiras de gerenciar o tratamento de um paciente.

Modo de exibição de problemas
Às vezes a melhor maneira de visualizar o plano de tratamento de um paciente é do ponto de vista dos problemas que ele enfrenta.
Quando você clica em Problemas na barra de menus do Plano de tratamento, esses problemas são apresentados diretamente, com
links para as metas e tarefas associadas a cada problema.

Modo de exibição de metas
Se estiver mais interessado nas metas, você poderá organizar a interface do Plano de tratamento por metas. As metas são os objetivos
que ajudam a atingir um melhor resultado para um problema do paciente. Um paciente pode ter tantas metas quanto forem
necessárias. As metas não exigem um problema relacionado. Os problemas são vinculados diretamente ao Paciente, não ao Plano
de tratamento, pois nem todos os pacientes que têm uma lista de problemas têm um plano de tratamento.

Modo de exibição de tarefas
Se você for um profissional de enfermagem ou de assistência médica, provavelmente estará mais interessado nas tarefas estipuladas
para você pelo plano de tratamento do paciente. Quando você clica em Tarefas na barra de menus do plano de tratamento, cada
tarefa é exibida com as metas e problemas associados.

Os administradores podem criar novas guias que sejam mais adequadas a seus processos de trabalho. As guias podem agrupar por
Meta, Problema, Atribuído a ou Data de vencimento. "Sem agrupamento" também é uma opção.

Se preferir o modo de exibição atual em três níveis, você não precisará abrir mão dele. Esse modo de exibição ainda pode ser acessado
usando a guia "Problemas e metas".
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Rastrear lacunas de tratamento para melhorar a coordenação terapêutica
A priorização de atividades médicas é uma tarefa difícil e complexa. Agora o Health Cloud o ajuda a priorizar de maneira mais eficiente,
expondo lacunas no tratamento de um paciente em que sua equipe pode fazer uma diferença. Para fechar uma lacuna de tratamento,
você a associa a um processo de suporte.

Os coordenadores de tratamento podem usar essa capacidade para melhorar os resultados dos pacientes. Para os analistas de saúde da
população, pode ser útil saber quais pacientes têm maior probabilidade de melhora após uma determinada intervenção.

Para começar a usar o Care Gaps, adicione-o à lista suspensa Cartão do paciente em Configurações personalizadas.

Múltiplos sistemas de origem podem criar registros de Lacuna de tratamento no Health Cloud. Para facilitar a identificação da origem
de um registro, você pode anexar um logotipo automaticamente a ele.

Se os seus dados do Care Gaps forem complexos e de difícil leitura, use a barra de pesquisa para localizar dados na tela Care Gaps.

Usar avaliações para coletar informações do paciente
Melhore a qualidade do tratamento do paciente coletando informações que o ajudem a gerenciar seus pacientes com mais eficiência.
Seja para uma avaliação pré-cirúrgica ou uma pesquisa de feedback do paciente, você terá as informações necessárias no plano de
tratamento.

Com Pesquisas, você pode criar formulários elegantes e de fácil utilização para coletar feedback e dados de seus usuários ou clientes.
As perguntas e respostas de pesquisa podem ser personalizadas em um editor simples. Você pode adicionar vários tipos de perguntas
para obter exatamente os dados necessários. Para visualizar as pesquisas que estão disponíveis para envio aos pacientes, consulte a guia
Avaliações do console do Health Cloud. Você também pode encontrar pesquisas de pacientes já concluídas e detalhá-las para ver as
respostas.

No plano de tratamento de cada paciente, consulte a lista de pesquisas disponíveis para serem enviadas a esse paciente. Com um único
clique, um convite por email é enviado ao paciente. Quando clica no link da pesquisa no email, o paciente pode fazer login na comunidade
e preencher a pesquisa.

Para ver as respostas da pesquisa, abra a pesquisa na guia Enviado ao paciente. A guia Enviado ao paciente lista todas as pesquisas que
foram enviadas para esse paciente. Visualize facilmente a data em que a pesquisa foi enviada, se já foi concluída, seu status e a versão
da pesquisa que está sendo exibida.
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Personalização: aplicativos Lightning no Criador de aplicativo Lightning,
telas de fluxo mais versáteis, campo Tempo

Enquanto estiver tornando suas páginas iniciais e de aplicativo mais dinâmicas, modifique seus aplicativos Lightning com a mesma
ferramenta: o Criador de aplicativo Lightning. Sofistique seus fluxos integrando componentes personalizados do Lightning às suas telas
e mostrando aos usuários em que estágio do fluxo eles estão. Comece a rastrear dados exclusivamente temporais com o novo tipo de
campo Tempo.

NESTA SEÇÃO:

Lightning App Builder: personalização do aplicativo Lightning, travessia de campos em regras de visibilidade de componente, novos
modelos de página e novos componentes

O Criador de aplicativo Lightning agora é a central de operações para personalização do aplicativo Lightning e gerenciamento de
páginas. Você pode editar a identidade visual, as opções, os itens de navegação, a barra de utilitários e criar páginas do Lightning
para o seu aplicativo, tudo isso sem sair do Criador de aplicativo. Agora você pode abranger campos e objetos relacionados em
regras de visibilidade de componente do Lightning e configurar regras para componentes em páginas do aplicativo e páginas iniciais.
Espere! Tem mais! Confira os novos modelos para páginas de console e os novos componentes padrão. 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.

Fluxo: componentes do Lightning em telas

Você pode usar componentes do Lightning para criar telas de fluxo com a aparência e o comportamento desejados. Essas alterações
aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Listas de opções: aprimoramento da conversão de lista de opções para tipos de registro

As configurações de valores de lista de opções para tipos de registro são preservadas quando você converte o campo em uma lista
de opções de seleção múltipla.

Configuração de usuário: contas externas com autodesativação, novo local para configurações de perfil aprimoradas

Permita que os usuários externos desativem suas próprias contas quando quiserem na página Configurações de gerenciamento de
usuários. Nesse mesmo lugar, você pode gerenciar de maneira prática os modos de exibição de lista de perfil aprimorados e as
opções da interface de usuário de perfil aprimorada. Anteriormente, essas opções residiam na página Interface de usuário. Essa
alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Salesforce Connect: depuração do acesso a objeto externo, continuação do programa piloto de monitoramento de evento de
chamada, suporte da API de metadados a layouts compactos em objetos externos e um adaptador OData 2.0 aprimorado para novas
organizações

Use tipos de compromisso novos e atualizados para solucionar problemas de acesso a dados de objetos externos. Experimente os
dados de log aprimorados para rastrear chamadas de dados de objetos externos com arquivos de log de compromissos e nos diga
o que achou. Recupere e implante layouts compactos para objetos externos. Ao criar uma nova organização, você também obtém
um adaptador OData 2.0 aprimorado.

Configuração geral: substituições de ação baseadas em experiência, permissão de usuário granular para papéis, gerenciamento de
configurações personalizadas de lista

Crie uma substituição de ação padrão diferente para cada experiência: Lightning Experience, Salesforce Classic e aplicativo móvel.
Se um usuário precisar visualizar os papéis ou a hierarquia de papéis, há uma nova permissão de usuário para isso. Você não precisa
mais conceder ao usuário a permissão Exibir configuração. Na interface de usuário, ative uma opção para permitir que você e outros
administradores criem configurações personalizadas do tipo Lista. Além disso, renomeamos a permissão de usuário que permite
utilizar ações personalizadas.
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AppExchange: Consultar o status de aprovação de um pacote

Facilitamos a compreensão do status de aprovação dos pacotes que você instala. Quando você está instalando um pacote gerenciado
que não foi autorizado pelo Programa de parceiros do AppExchange, nós o notificamos sobre o status do pacote durante a instalação.

Lightning App Builder: personalização do aplicativo Lightning, travessia
de campos em regras de visibilidade de componente, novos modelos de
página e novos componentes

EDIÇÕES

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

O Criador de aplicativo Lightning agora é a central de operações para personalização do aplicativo
Lightning e gerenciamento de páginas. Você pode editar a identidade visual, as opções, os itens
de navegação, a barra de utilitários e criar páginas do Lightning para o seu aplicativo, tudo isso sem
sair do Criador de aplicativo. Agora você pode abranger campos e objetos relacionados em regras
de visibilidade de componente do Lightning e configurar regras para componentes em páginas
do aplicativo e páginas iniciais. Espere! Tem mais! Confira os novos modelos para páginas de console
e os novos componentes padrão. 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.

NESTA SEÇÃO:

Editar aplicativos Lightning com o Criador de aplicativo Lightning

Agora, quando edita um aplicativo Lightning a partir do Gerenciador de aplicativo em Configuração, você é conduzido ao Criador
de aplicativo Lightning para gerenciar as configurações do aplicativo. No mesmo lugar, você pode atualizar a identidade visual, a
navegação, e as opções do aplicativo e gerenciar as páginas do Lightning atribuídas a esse aplicativo.

Gerenciar páginas do Lightning no Criador de aplicativo Lightning

A lista de páginas do Lightning em Configuração não é mais a única maneira de visualizar e gerenciar páginas do Lightning em sua
organização. Adicionamos um menu de páginas ao Criador de aplicativo Lightning para que você possa trabalhar em páginas do
Lightning sem ter que ficar indo e voltando de Configuração. Você pode até mesmo criar páginas diretamente a partir da lista.

Tornar seu aplicativo Lightning e suas páginas iniciais dinâmicos

A definição de condições de visibilidade para componentes não está mais limitada às páginas de registro. Agora você também pode
definir regras de visibilidade no aplicativo Lightning e em páginas iniciais.

Incluir campos relacionados e outros objetos em regras de visibilidade de componente

Anteriormente, você só podia definir regras de visibilidade de componente em páginas de registro do Lightning com base nos
campos diretamente existentes no registro. Agora é possível criar filtros muito mais robustos.

Ver aplicativos atribuídos nas páginas de detalhes da página do aplicativo

Adicionamos uma lista relacionada à página de detalhes das páginas do aplicativo Lightning. Quando acessa os detalhes da página,
você pode ver uma lista de todos os aplicativos Lightning que incluem essa página.

Organizar componentes em seções recolhíveis

Reduza o congestionamento da tela agrupando componentes em seções recolhíveis. O novo componente Acordeão é semelhante
ao componente Guias, mas empilhado verticalmente. Você pode usar o componente Acordeão em todas as páginas de registro.Esse
recurso é novo no Lightning Experience.

Criar páginas com regiões fixadas para aplicativos de console

Uma região fixada permanece visível enquanto você navega para subguias em um aplicativo de console do Lightning. Três novos
modelos de página estão disponíveis para aplicativos de console do Lightning, facilitando o trabalho dos usuários com registros.Esse
recurso é novo no Lightning Experience.
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Exibir entrevistas de fluxo pausadas em páginas iniciais

Use o novo componente Entrevistas de fluxo pausadas para permitir que seus usuários retomem entrevistas no Lightning Experience.
Uma entrevista de fluxo é uma instância em execução de um fluxo. O componente exibe até cinco entrevistas que pertençam ao
usuário ou tenham sido compartilhadas com ele. Esse componente pode ser usado apenas em páginas iniciais. Esse é um novo
recurso no Lightning Experience.

Coletar feedback de usuários com o componente Pesquisas

Use o componente Pesquisas para integrar uma pesquisa ativa a uma página do Lightning. Esse componente está disponível para
todos os tipos de páginas do Lightning.

Usar F6 para alternar o foco entre painéis do Criador de aplicativo Lightning

Agora você só precisa de uma tecla, F6, para alternar o foco entre painéis no Criador de aplicativo Lightning. Não há mais suporte
ao uso de Alt+1 a Alt+5.

Editar aplicativos Lightning com o Criador de aplicativo Lightning
Agora, quando edita um aplicativo Lightning a partir do Gerenciador de aplicativo em Configuração, você é conduzido ao Criador de
aplicativo Lightning para gerenciar as configurações do aplicativo. No mesmo lugar, você pode atualizar a identidade visual, a navegação,
e as opções do aplicativo e gerenciar as páginas do Lightning atribuídas a esse aplicativo.

A lista Páginas mostra todas as páginas ativas associadas ao aplicativo e todas as páginas iniciais atribuídas a um perfil.

Nota:  A edição de aplicativos Lightning instalados a partir de um pacote gerenciado não mudou. Ao editar um aplicativo Lightning
gerenciado, você ainda personaliza suas configurações com o assistente Editar aplicativo.

CONSULTE TAMBÉM:

Gerenciar páginas do Lightning no Criador de aplicativo Lightning
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Gerenciar páginas do Lightning no Criador de aplicativo Lightning
A lista de páginas do Lightning em Configuração não é mais a única maneira de visualizar e gerenciar páginas do Lightning em sua
organização. Adicionamos um menu de páginas ao Criador de aplicativo Lightning para que você possa trabalhar em páginas do
Lightning sem ter que ficar indo e voltando de Configuração. Você pode até mesmo criar páginas diretamente a partir da lista.

A lista Páginas é exibida de duas maneiras diferentes, dependendo do contexto.

Quando você abre uma página do Lightning a partir da página de lista do Criador de aplicativo Lightning em Configuração ou usando
a opção Editar página no menu Configuração, o menu Páginas mostra as 10 últimas páginas modificadas.

Quando você edita um aplicativo Lightning, o menu Páginas mostra todas as páginas do Lightning associadas ao aplicativo atual, inclusive
as páginas de registro e aplicativo atribuídas ao aplicativo, e todas as páginas iniciais atribuídas a um perfil. Você pode classificar a lista
por tipo de página ou por última modificação.
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Clique em uma página do Lightning na lista para abri-la, editá-la e salvá-la, tudo no contexto do aplicativo em que você está trabalhando
e sem sair do Criador de aplicativo Lightning. Na parte inferior da lista de páginas, você pode criar páginas ou abrir páginas existentes,
mesmo que não estejam associadas ao aplicativo.

Tornar seu aplicativo Lightning e suas páginas iniciais dinâmicos
A definição de condições de visibilidade para componentes não está mais limitada às páginas de registro. Agora você também pode
definir regras de visibilidade no aplicativo Lightning e em páginas iniciais.

Como o aplicativo e as páginas iniciais não são associados a um objeto, os filtros que você pode usar estão limitados a outros contextos,
como Usuário ou Cliente. Porém, isso não significa que eles sejam menos poderosos. Por exemplo, com um filtro que use o contexto
Cliente, você pode configurar um componente para ser exibido exclusivamente em uma ou outra experiência – por exemplo, quando
uma página do aplicativo é visualizada em um celular ou em um desktop.
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Os filtros também estão disponíveis no Lightning for Outlook e no Lightning for Gmail. Para cada componente do painel de aplicativo
de email, você pode definir se o componente aparecerá quando um representante estiver lendo um email ou visualizando um
compromisso, ou quando um representante estiver redigindo um email ou editando um compromisso.

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 normalmente na página do Lightning.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.

Incluir campos relacionados e outros objetos em regras de visibilidade de componente
Anteriormente, você só podia definir regras de visibilidade de componente em páginas de registro do Lightning com base nos campos
diretamente existentes no registro. Agora é possível criar filtros muito mais robustos.

Por exemplo, em páginas de registro, você pode selecionar campos no registro clicando em Campo de registro. Ou então você pode
clicar em Avançado para expandir suas seleções de campo para campos relacionados, objetos relacionados ou campos de outros
objetos, como Cliente ou Usuário.

Ver aplicativos atribuídos nas páginas de detalhes da página do aplicativo
Adicionamos uma lista relacionada à página de detalhes das páginas do aplicativo Lightning. Quando acessa os detalhes da página,
você pode ver uma lista de todos os aplicativos Lightning que incluem essa página.
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A lista Atribuições por aplicativo a quais aplicativos você atribuiu a página do aplicativo, seja ativando-a no Criador de aplicativo Lightning
ou atribuindo a guia personalizada da página nas configurações do aplicativo.

Organizar componentes em seções recolhíveis
Reduza o congestionamento da tela agrupando componentes em seções recolhíveis. O novo componente Acordeão é semelhante ao
componente Guias, mas empilhado verticalmente. Você pode usar o componente Acordeão em todas as páginas de registro.Esse recurso
é novo no Lightning Experience.

Você pode ter até 25 seções, mas recomendamos não usar mais que 10. Também é possível aninhar vários componentes em cada seção,
cada um com seu próprio cabeçalho.

Esta é a aparência do componente no Criador de aplicativo Lightning.

Isto é o que os seus usuários verão.
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CONSULTE TAMBÉM:

Reduzir o congestionamento de páginas de console com seções recolhíveis

Criar páginas com regiões fixadas para aplicativos de console
Uma região fixada permanece visível enquanto você navega para subguias em um aplicativo de console do Lightning. Três novos
modelos de página estão disponíveis para aplicativos de console do Lightning, facilitando o trabalho dos usuários com registros.Esse
recurso é novo no Lightning Experience.

Os novos modelos também funcionam em aplicativos com navegação padrão. Entretanto, recomendamos usar um modelo com regiões
não fixadas em aplicativos padrão, porque eles não se beneficiam de uma região fixada.

Os modelos com regiões fixadas estão disponíveis somente para páginas de registro. Para criar uma página com regiões fixadas, procure
por estes modelos no Criador de aplicativo Lightning.

• Console: Cabeçalho fixado

• Console: Cabeçalho e barra lateral esquerda fixados

• Console: Barra lateral esquerda fixada
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Ao trabalhar no Criador de aplicativo Lightning, você adiciona componentes a regiões fixadas da mesma maneira, arrastando os itens
desejados para a página. Um ícone de alfinete indica que uma região pode ser fixada.

Nota:  Não é possível usar temas em regiões fixadas. Por exemplo, se você usar um tema personalizado com a cor verde para
definir a identidade visual do seu aplicativo, o tema verde não aparecerá nas regiões fixadas.

CONSULTE TAMBÉM:

Adicionar regiões fixadas a páginas do console e nunca mais alternar entre guias
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Exibir entrevistas de fluxo pausadas em páginas iniciais

EDIÇÕES

Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Use o novo componente Entrevistas de fluxo pausadas para permitir que seus usuários retomem
entrevistas no Lightning Experience. Uma entrevista de fluxo é uma instância em execução de um
fluxo. O componente exibe até cinco entrevistas que pertençam ao usuário ou tenham sido
compartilhadas com ele. Esse componente pode ser usado apenas em páginas iniciais. Esse é um
novo recurso no Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:

Retomar entrevistas de fluxo pausadas a partir do Lightning Experience

Coletar feedback de usuários com o componente Pesquisas

EDIÇÕES

Disponível em: Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

Use o componente Pesquisas para integrar uma pesquisa ativa a uma página do Lightning. Esse
componente está disponível para todos os tipos de páginas do Lightning.

Usar F6 para alternar o foco entre painéis do Criador de
aplicativo Lightning
Agora você só precisa de uma tecla, F6, para alternar o foco entre painéis no Criador de aplicativo
Lightning. Não há mais suporte ao uso de Alt+1 a Alt+5.

Fluxo: componentes do Lightning em telas

EDIÇÕES

Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Você pode usar componentes do Lightning para criar telas de fluxo com a aparência e o
comportamento desejados. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce
Classic.

NESTA SEÇÃO:

Design de fluxo: telas mais informativas com componentes do Lightning

Crie o fluxo dos seus sonhos com componentes do Lightning em suas telas. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e
ao Salesforce Classic.

Distribuição de fluxo: ações específicas de objeto e Apex dinâmico

As ações de fluxo permitem acessar fluxos a partir de um registro clicando em um botão. Se tiver habilidades de programação, agora
é possível invocar fluxos dinamicamente a partir do Apex. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Entrevistas de fluxo pausadas: compartilhamento, associação de registros, retomar a partir do Lightning Experience

Os usuários não estão mais limitados a retomar entrevistas de fluxo que eles mesmos pausaram. O compartilhamento de entrevista
permite que uma pessoa continue onde outra parou. Além disso, entrevistas podem ser relacionadas a registros, e os usuários agora
podem retomar suas entrevistas a partir do Lightning Experience. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce
Classic.

Design de fluxo: telas mais informativas com componentes do Lightning
Crie o fluxo dos seus sonhos com componentes do Lightning em suas telas. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao
Salesforce Classic.
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NESTA SEÇÃO:

Criar telas de fluxo mais sofisticadas com componentes do Lightning

Agora que as telas de fluxo têm componentes do Lightning, o céu é o limite — você pode criar telas de fluxo com a aparência e o
comportamento que julgar mais adequados.Esse recurso é novo tanto no Lightning Experience como no Salesforce Classic. No
entanto, ele só funciona com o tempo de execução de fluxo do Lightning.

Substituir o cabeçalho e rodapé padrão em telas de fluxo

Se você queria remover o cabeçalho padrão de uma tela de fluxo ou personalizar os botões de navegação na parte inferior, seu dia
chegou. Esse recurso é novo tanto no Lightning Experience como no Salesforce Classic. No entanto, ele só funciona com o tempo
de execução de fluxo do Lightning.

Carregar arquivos diretamente de um fluxo

Com apenas alguns cliques, seus usuários podem anexar arquivos durante um fluxo. Simplesmente adicione o componente Upload
de arquivo às suas telas de fluxo usando um campo de componente do Lightning. Esse é um novo recurso no Lightning Experience.No
entanto, ela só funciona com fluxos que usam o tempo de execução do Lightning.

Alguns tipos de fluxo têm novos rótulos

Para reduzir a confusão, atualizamos o rótulo do tipo Fluxo para Fluxo de tela. Com isso, não precisamos mais dizer "um fluxo do
tipo Fluxo". Também simplificamos os nomes dos tipos de serviço de campo. O Field Service Mobile agora se chama Fluxo do Field
Service Mobile, e o Field Service Web mudou para Fluxo de Snap-In do Field Service.

Criar telas de fluxo mais sofisticadas com componentes do Lightning
Agora que as telas de fluxo têm componentes do Lightning, o céu é o limite — você pode criar telas de fluxo com a aparência e o
comportamento que julgar mais adequados.Esse recurso é novo tanto no Lightning Experience como no Salesforce Classic. No entanto,
ele só funciona com o tempo de execução de fluxo do Lightning.

Nota:  Para usar componentes do Lightning, ative Meu domínio em sua organização.

O que você pode fazer com componentes do Lightning em telas de fluxo? Aqui estão apenas algumas ideias.

• Oferecer aos usuários opções de navegação mais intuitivas.

• Adicionar estilização personalizada a toda a tela.

• Criar telas dinâmicas com campos filtrados.

Qualquer componente que implemente a nova interface lightning:availableForFlowScreens  e tenha um recurso de
design correspondente estará disponível como um campo de tela de componente do Lightning.

Exemplo: Este exemplo usa componentes do Lightning de cima a baixo para personalizar o cabeçalho, o script do agente, os
dados do registro do cliente exibidos e as ações no rodapé.
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CONSULTE TAMBÉM:

Substituir o cabeçalho e rodapé padrão em telas de fluxo

Carregar arquivos diretamente de um fluxo

Guia do Visual Workflow: Elemento de tela do fluxo

Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning: Usar componentes do Lightning em telas de fluxo

Interfaces novas e alteradas do Lightning

API de metadados

Substituir o cabeçalho e rodapé padrão em telas de fluxo
Se você queria remover o cabeçalho padrão de uma tela de fluxo ou personalizar os botões de navegação na parte inferior, seu dia
chegou. Esse recurso é novo tanto no Lightning Experience como no Salesforce Classic. No entanto, ele só funciona com o tempo de
execução de fluxo do Lightning.

Para remover o cabeçalho e o rodapé, desmarque Mostrar cabeçalho e Mostrar rodapé ao configurar uma tela de fluxo. Se você
remover o rodapé, os botões de navegação da tela não aparecerão. Lembre-se de adicionar um componente do Lightning personalizado
para permitir que os usuários naveguem de uma tela para outra.

Exemplo: Em segundo plano, componentes personalizados do Lightning nesta tela de fluxo controlam aparência geral do
cabeçalho e exibem o botão Pausar no lado direito do rodapé.
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CONSULTE TAMBÉM:

Criar telas de fluxo mais sofisticadas com componentes do Lightning

Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning: Usar componentes do Lightning em telas de fluxo

API de metadados

Carregar arquivos diretamente de um fluxo
Com apenas alguns cliques, seus usuários podem anexar arquivos durante um fluxo. Simplesmente adicione o componente Upload de
arquivo às suas telas de fluxo usando um campo de componente do Lightning. Esse é um novo recurso no Lightning Experience.No
entanto, ela só funciona com fluxos que usam o tempo de execução do Lightning.

Para adicionar o componente Upload de arquivo a uma tela de fluxo, adicione um campo de componente do Lightning à tela. Selecione
o componente do Lightning forceContent:fileUpload. Em seguida, configure os atributos.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do Visual Workflow: Componente de tela de fluxo: Carregamento de arquivos

Alguns tipos de fluxo têm novos rótulos
Para reduzir a confusão, atualizamos o rótulo do tipo Fluxo para Fluxo de tela. Com isso, não precisamos mais dizer "um fluxo do tipo
Fluxo". Também simplificamos os nomes dos tipos de serviço de campo. O Field Service Mobile agora se chama Fluxo do Field Service
Mobile, e o Field Service Web mudou para Fluxo de Snap-In do Field Service.

Distribuição de fluxo: ações específicas de objeto e Apex dinâmico
As ações de fluxo permitem acessar fluxos a partir de um registro clicando em um botão. Se tiver habilidades de programação, agora é
possível invocar fluxos dinamicamente a partir do Apex. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

NESTA SEÇÃO:

Iniciar um fluxo a partir de uma ação específica de objeto (disponível ao público em geral)

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.

Iniciar fluxos dinamicamente no Apex

Anteriormente, você podia iniciar uma entrevista de fluxo a partir do Apex, mas tinha que codificar diretamente o nome do fluxo
no seu método. Por esse motivo, era necessário escrever um método diferente para cada fluxo. Com createInterview(),
você pode escrever um único método para iniciar uma entrevista para qualquer fluxo.
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Verificar quais traduções de fluxo estão desatualizadas

Anteriormente, a coluna Desatualizado no Workbench de tradução não se aplicava à maioria das traduções de fluxo. Agora, quando
você altera um fluxo que tem traduções, as traduções afetadas são marcadas como desatualizadas na UI e nos arquivos de exportação
bilíngues. Seus tradutores podem revisar o rótulo específico que mudou em vez de retraduzir todo o fluxo.

Executar todas as entrevistas de fluxo iniciadas automaticamente quando invocadas em massa (atualização crítica)

Quando entrevistas de fluxo são invocadas em massa, agora todas são executadas. Anteriormente, quando várias entrevistas de
fluxo eram invocadas em massa, somente a primeira era iniciada e executada; as entrevistas restantes eram descartadas.

Iniciar um fluxo a partir de uma ação específica de objeto (disponível ao público em geral)
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.

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. Além disso, as ações de fluxo não podem ser ações globais.

Para criar uma ação de fluxo, selecione Fluxo na lista suspensa Tipo de ação durante a criação de uma ação específica de 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 do layout de página, confira a categoria Ações de celular 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.

Alterações desde a versão Winter '18

• Não há mais um texto de ajuda disponível no nível da tela da ação de fluxo nos layouts de página baseados em feed.

• As ações de fluxo agora têm suporte completo em pacotes, conjuntos de alterações e outras ferramentas de implantação.

• As ações de fluxo agora são compatíveis com fluxos do Field Service Mobile (beta).

Nota:  Esta versão contém uma versão beta das ações de fluxo do Field Service Mobile com qualidade de produção, mas com
limitações conhecidas. Para acessar esse recurso, entre em contato com a Salesforce. Para enviar feedback e sugestões, acesse
o IdeaExchange.

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.
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Esta é a aparência que a ação terá na barra de ações de contatos do aplicativo Salesforce.

Esta é a aparência que o fluxo terá no aplicativo Salesforce quando um usuário tocar na ação de fluxo Pesquisar cliente.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do Visual Workflow: Criar uma ação de fluxo
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Iniciar fluxos dinamicamente no Apex
Anteriormente, você podia iniciar uma entrevista de fluxo a partir do Apex, mas tinha que codificar diretamente o nome do fluxo no seu
método. Por esse motivo, era necessário escrever um método diferente para cada fluxo. Com createInterview(), você pode
escrever um único método para iniciar uma entrevista para qualquer fluxo.

Exemplo:  Essa função espera um nome de fluxo e um mapa de valores para as variáveis de entrada do fluxo. Ela passa esses
valores para um objeto Entrevista usando createInterview() e inicia a entrevista.

public void callFlow(String flowName, Map <String, Object> inputs) {
Flow.Interview myFlow = Flow.Interview.createInterview(flowName, inputs);
myFlow.start();

}

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Apex: Classe de entrevista

Verificar quais traduções de fluxo estão desatualizadas
Anteriormente, a coluna Desatualizado no Workbench de tradução não se aplicava à maioria das traduções de fluxo. Agora, quando
você altera um fluxo que tem traduções, as traduções afetadas são marcadas como desatualizadas na UI e nos arquivos de exportação
bilíngues. Seus tradutores podem revisar o rótulo específico que mudou em vez de retraduzir todo o fluxo.

Exemplo: Seus usuários têm ficado confusos com o campo "Atribuir outras contas a" em seu fluxo Reatribuir contas. Portanto,
você atualiza o campo para ser mais específico. O novo rótulo é "Atribuir contas quentes e frias a".

No Workbench de tradução, a tradução do novo rótulo é marcada como desatualizada e você solicita uma tradução atualizada
para esse campo.

Executar todas as entrevistas de fluxo iniciadas automaticamente quando invocadas em massa
(atualização crítica)
Quando entrevistas de fluxo são invocadas em massa, agora todas são executadas. Anteriormente, quando várias entrevistas de fluxo
eram invocadas em massa, somente a primeira era iniciada e executada; as entrevistas restantes eram descartadas.

Você pode invocar simultaneamente várias entrevistas de um fluxo iniciado automaticamente:

• Carregando registros em massa que iniciam um processo que, por sua vez, executa uma ação de fluxo

• Passando vários mapas de entrada na solicitação do recurso Ações invocáveis na API REST

Como as entrevistas são executadas em uma única transação, seu processo ou chamada de API pode atingir limites que não atingia
antes, como o Número máximo de atualizações duplicadas em um lote. Após mais de 12 tentativas de atualizações
duplicadas, toda a transação é revertida. Se sua implementação atingir um limite, o email de erro de fluxo incluirá mensagens de erro
referentes a esse limite.
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Exemplo: Digamos que você tenha um processo que é iniciado quando um caso é criado ou editado. Esse processo sempre
invoca um fluxo iniciado automaticamente que atualiza a descrição da conta associada. Você carrega 20 novos casos, todos
associados à conta da Acme Wireless.

Anteriormente, o Salesforce iniciava apenas uma entrevista do fluxo iniciado automaticamente. A descrição da Acme Wireless era
atualizada apenas uma vez e nenhum erro ocorria.

Com esta atualização crítica, uma entrevista do fluxo iniciado automaticamente é iniciada para cada caso. Cada entrevista atualiza
o mesmo registro da Acme Wireless, e uma determinada transação pode executar atualizações duplicadas 12 vezes. Portanto, a
transação falha na 13ª entrevista e é revertida.

Teste esta atualização crítica

Recomendamos testar a atualização crítica em um sandbox. Se você tiver que trabalhar em sua organização de produção, faça isso fora
dos horários de pico.

1. Identifique todos os processos que incluam uma ação de fluxo e todas as integrações que chamem um fluxo iniciado automaticamente
por meio do recurso Ações invocáveis da API REST.

2. Revise todas as implementações para determinar o possível impacto. Se sua implementação estiver otimizada para a execução de
uma única entrevista por lote de registros, reformule o design da implementação.

3. Atualize suas implementações para que não atinjam os limites do Salesforce. Por exemplo, se um fluxo for chamado a partir de um
processo, certifique-se de que ele não atualiza o mesmo registro de outras entrevistas no lote.

4. Em Configuração, insira Atualizações críticas  na caixa Busca rápida e selecione Atualizações críticas.

5. Em executar todas as entrevistas de fluxo iniciadas automaticamente quando invocadas em massa, clique em Ativar. Em seguida,
teste suas implementações para verificar se estão funcionando conforme esperado.

Entrevistas de fluxo pausadas: compartilhamento, associação de registros, retomar
a partir do Lightning Experience
Os usuários não estão mais limitados a retomar entrevistas de fluxo que eles mesmos pausaram. O compartilhamento de entrevista
permite que uma pessoa continue onde outra parou. Além disso, entrevistas podem ser relacionadas a registros, e os usuários agora
podem retomar suas entrevistas a partir do Lightning Experience. Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce
Classic.

NESTA SEÇÃO:

Retomar entrevistas pausadas que pertencem a outros usuários

A pessoa que inicia uma entrevista nem sempre é a pessoa que deve terminá-la. Talvez um usuário da comunidade inicie um fluxo
que deva ser finalizado por um agente, ou um departamento inicie um fluxo e outro o termine. Seja qual for o seu caso de uso, o
compartilhamento de entrevista resolve o problema. Agora os usuários podem retomar qualquer entrevista a que tenham acesso
de edição e não apenas as que são de sua propriedade. O compartilhamento de entrevista está ativado por padrão. Anteriormente,
você podia criar regras de compartilhamento somente a partir da API e somente o proprietário ou um administrador de fluxo podia
retomar uma entrevista.

Retomar entrevistas de fluxo pausadas a partir do Lightning Experience

Houve um tempo em que você precisava usar o Salesforce Classic ou o aplicativo Salesforce para retomar entrevistas que havia
pausado. Com o novo componente Entrevistas de fluxo pausadas no Criador de aplicativo Lightning, os usuários do Lightning
Experience podem retomar entrevistas diretamente a partir da página inicial. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.
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Associar entrevistas de fluxo pausadas a um registro

Obtenha uma visualização única de todas as entrevistas associadas a um determinado cliente, caso ou outro registro. Quando um
usuário pausa uma entrevista ou uma entrevista executa um elemento de espera, a entrevista é associada ao registro por meio do
objeto FlowRecordRelation.

Rastrear mais informações sobre entrevistas de fluxo pausadas

Obtenha mais informações sobre suas entrevistas pausadas – por exemplo, se uma entrevista contém dados pessoais. Construa um
objeto personalizado que referencie o GUID (um identificador exclusivo) da entrevista. Por exemplo, se um cliente pedir para ser
ignorado, você terá que excluir todas as referências aos dados pessoais do cliente, incluindo dados em entrevistas de fluxo pausadas.
Esse recurso é novo tanto no Lightning Experience como no Salesforce Classic.

Retomar entrevistas pausadas que pertencem a outros usuários
A pessoa que inicia uma entrevista nem sempre é a pessoa que deve terminá-la. Talvez um usuário da comunidade inicie um fluxo que
deva ser finalizado por um agente, ou um departamento inicie um fluxo e outro o termine. Seja qual for o seu caso de uso, o
compartilhamento de entrevista resolve o problema. Agora os usuários podem retomar qualquer entrevista a que tenham acesso de
edição e não apenas as que são de sua propriedade. O compartilhamento de entrevista está ativado por padrão. Anteriormente, você
podia criar regras de compartilhamento somente a partir da API e somente o proprietário ou um administrador de fluxo podia retomar
uma entrevista.

O modelo de compartilhamento padrão para entrevistas é Privado, o que significa que os usuários herdam o acesso de edição de usuários
que estão abaixo deles na hierarquia de papéis.Se sua organização usar uma hierarquia de papéis, os usuários poderão retomar todas
as entrevistas pertencentes a usuários abaixo deles na hierarquia ou a que esses usuários tenham acesso de edição. Para restringir quem
pode retomar entrevistas pausadas, acesse as configurações de Automação de processos da sua organização em Configuração e desative
a opção Permitir que os usuários retomem entrevistas de fluxo compartilhadas.Quando essa configuração está desativada,
somente o proprietário da entrevista ou um administrador de fluxo com acesso de visualização podem retomar a entrevista.

Exemplo:  Para permitir que todos os agentes em sua organização retomem qualquer entrevista:

1. Adicione todos os agentes ao grupo público Agentes.

2. Em Entrevista de fluxo, deixe o padrão para toda a organização definido como Privado.

3. Em uma regra de compartilhamento de entrevista de fluxo, conceda acesso de leitura/gravação (1) a entrevistas pertencentes
a usuários internos (2) ao grupo público Agentes (3).

367

Fluxo: componentes do Lightning em telasNotas da versão do Salesforce Spring '18



CONSULTE TAMBÉM:

Associar entrevistas de fluxo pausadas a um registro

Guia do Visual Workflow: Preparar sua organização para entrevistas de fluxo pausadas

Retomar entrevistas de fluxo pausadas a partir do Lightning Experience
Houve um tempo em que você precisava usar o Salesforce Classic ou o aplicativo Salesforce para retomar entrevistas que havia pausado.
Com o novo componente Entrevistas de fluxo pausadas no Criador de aplicativo Lightning, os usuários do Lightning Experience podem
retomar entrevistas diretamente a partir da página inicial. Essa alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

O componente Entrevistas de fluxo pausadas só tem suporte em páginas iniciais. Edite as páginas iniciais apropriadas no Criador de
aplicativo Lightning para adicionar o componente.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do Visual Workflow: Preparar sua organização para entrevistas de fluxo pausadas
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Associar entrevistas de fluxo pausadas a um registro
Obtenha uma visualização única de todas as entrevistas associadas a um determinado cliente, caso ou outro registro. Quando um usuário
pausa uma entrevista ou uma entrevista executa um elemento de espera, a entrevista é associada ao registro por meio do objeto
FlowRecordRelation.

Para associar seu fluxo a um registro, defina a variável do sistema {!$Flow.CurrentRecord}  com um ID de registro válido em
um elemento Atribuição.

Para exibir todas as entrevistas associadas a um determinado registro, crie um componente do Lightning personalizado e adicione o
componente à página de registro.

Dica:  Personalize o modelo de compartilhamento da sua organização para o objeto FlowInterview para que os usuários, e não
apenas o proprietário da entrevista, possam retomar as entrevistas associadas a um registro.

Exemplo: Esta consulta SOQL retorna uma lista de IDs das entrevistas associadas a um contato específico.

SELECT ParentId FROM FlowRecordRelation WHERE RelatedRecordId = '003R0000001f5cnIAA'

CONSULTE TAMBÉM:

Criar telas de fluxo mais sofisticadas com componentes do Lightning

Retomar entrevistas pausadas que pertencem a outros usuários

Guia do Visual Workflow: Preparar sua organização para entrevistas de fluxo pausadas

Rastrear mais informações sobre entrevistas de fluxo pausadas
Obtenha mais informações sobre suas entrevistas pausadas – por exemplo, se uma entrevista contém dados pessoais. Construa um
objeto personalizado que referencie o GUID (um identificador exclusivo) da entrevista. Por exemplo, se um cliente pedir para ser ignorado,
você terá que excluir todas as referências aos dados pessoais do cliente, incluindo dados em entrevistas de fluxo pausadas. Esse recurso
é novo tanto no Lightning Experience como no Salesforce Classic.

Para acessar o identificador exclusivo de uma entrevista em seu fluxo, referencie a nova variável do sistema $Flow.InterviewGuid.

Nota:  Quando uma entrevista executa um elemento de espera ou é colocada em pausa por um usuário, todos os dados da
entrevista são serializados e salvos no banco de dados como um registro Entrevista de fluxo pausada. Quando a entrevista é
retomada, o registro correspondente é excluído.

Exemplo: Para identificar quais entrevistas pausadas incluem dados pessoais de um contato, lead ou usuário, crie um objeto
personalizado para rastrear o GUID da entrevista e o contato, lead ou usuário afetado. Quando uma entrevista referenciar dados
pessoais, como o email ou o número do cartão de crédito de um lead, crie um registro do objeto personalizado usando o ID do
lead e {!$Flow.InterviewGuid}. Antes da tela final, exclua todos os registros do objeto personalizado que referenciam
o GUID da entrevista. Com isso, o objeto personalizado rastreará somente entrevistas que foram salvas no banco de dados.

Quando um cliente pedir para ser ignorado, crie um relatório listando todos os registros de objeto personalizado em que LeadId
corresponde ao registro do cliente. Em seguida, em cada registro de objeto personalizado, exclua a entrevista de fluxo que
corresponde ao GUID fornecido.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do Visual Workflow: Variáveis de sistema em fluxos
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Listas de opções: aprimoramento da conversão de lista de opções para
tipos de registro

EDIÇÕES

Disponível em: Todas as
edições

As configurações de valores de lista de opções para tipos de registro são preservadas quando você
converte o campo em uma lista de opções de seleção múltipla.

NESTA SEÇÃO:

Manter as configurações de valor do tipo de registro ao converter uma lista de opções
personalizada em uma lista de opções de seleção múltipla personalizada

Aprimoramos a conversão de um campo de lista de opções personalizada em um campo de lista de opções de seleção múltipla
personalizada para preservar as configurações de valor do campo do tipo de registro associado.

Manter as configurações de valor do tipo de registro ao converter uma lista de opções
personalizada em uma lista de opções de seleção múltipla personalizada
Aprimoramos a conversão de um campo de lista de opções personalizada em um campo de lista de opções de seleção múltipla
personalizada para preservar as configurações de valor do campo do tipo de registro associado.

Quando você trabalha com tipos de registro e converte um campo de uma lista de opções personalizada em uma lista de opções de
seleção múltipla personalizada, as configurações de valor do tipo de registro do campo da lista de opções personalizada são aplicadas
à nova lista de opções de seleção múltipla personalizada.

Configuração de usuário: contas externas com autodesativação, novo
local para configurações de perfil aprimoradas
Permita que os usuários externos desativem suas próprias contas quando quiserem na página Configurações de gerenciamento de
usuários. Nesse mesmo lugar, você pode gerenciar de maneira prática os modos de exibição de lista de perfil aprimorados e as opções
da interface de usuário de perfil aprimorada. Anteriormente, essas opções residiam na página Interface de usuário. Essa alteração se
aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

NESTA SEÇÃO:

Permitir a autodesativação de usuários externos

Permita que os usuários externos da Comunidade e do Chatter desativem suas próprias contas. A permissão de autodesativação
pode atender a certos requisitos regulatórios. Quando os usuários externos desativam suas contas, os resultados são idênticos aos
da desativação iniciada pelo administrador. Depois de ativar a autodesativação, você poderá usar ferramentas programáticas ou
declarativas para permitir que os usuários desativem suas próprias contas.

Acessar recursos avançados de perfil no nó Configurações de gerenciamento de usuários

Movemos as configurações de ativação da interface de usuário de perfil avançada e dos modos de exibição de lista de perfis avançados
para a página Configurações de gerenciamento de usuários. Essas opções residiam anteriormente na página Interface de usuário.
Agora ficou mais fácil administrar as ativações relacionadas a usuários, porque as opções estão agrupadas na mesma página.
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Permitir a autodesativação de usuários externos

EDIÇÕES

Disponível em: Todas as
edições

Permita que os usuários externos da Comunidade e do Chatter desativem suas próprias contas. A
permissão de autodesativação pode atender a certos requisitos regulatórios. Quando os usuários
externos desativam suas contas, os resultados são idênticos aos da desativação iniciada pelo
administrador. Depois de ativar a autodesativação, você poderá usar ferramentas programáticas
ou declarativas para permitir que os usuários desativem suas próprias contas.

Exemplo:  Digamos que você tenha uma comunidade para clientes que queiram colaborar
e compartilhar informações sobre o seu produto. Um usuário da comunidade muda de
emprego e decide desativar a conta associada à comunidade. Ative a opção Autodesativação
pelo usuário. Em seguida, crie um fluxo que possa ser executado pelos usuários externos
para desativar suas próprias contas sem a ajuda de um administrador.

Acessar recursos avançados de perfil no nó Configurações de gerenciamento de
usuários

EDIÇÕES

Disponível em: Salesforce
Classic e Lightning
Experience

Disponível em: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer e
Database.com Editions

Perfis personalizados
disponíveis em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer

Movemos as configurações de ativação da interface de usuário de perfil avançada e dos modos de
exibição de lista de perfis avançados para a página Configurações de gerenciamento de usuários.
Essas opções residiam anteriormente na página Interface de usuário. Agora ficou mais fácil administrar
as ativações relacionadas a usuários, porque as opções estão agrupadas na mesma página.
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da API de metadados a layouts compactos em objetos externos e um
adaptador OData 2.0 aprimorado para novas organizações

EDIÇÕES

Disponível em: Developer
Edition

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

Use tipos de compromisso novos e atualizados para solucionar problemas de acesso a dados de
objetos externos. Experimente os dados de log aprimorados para rastrear chamadas de dados de
objetos externos com arquivos de log de compromissos e nos diga o que achou. Recupere e implante
layouts compactos para objetos externos. Ao criar uma nova organização, você também obtém
um adaptador OData 2.0 aprimorado.

NESTA SEÇÃO:

Solucionar problemas de acesso a objetos externos com tipos de compromisso de depuração
novos e atualizados

Se você já enfrentou problemas de acesso a objetos externos do Salesforce Connect, talvez
encontrado dificuldades para descobrir o que estava errado. Agora os logs de depuração incluem detalhes sobre as solicitações e
respostas que ocorrem quando a plataforma ou um usuário acessa objetos externos por meio de adaptadores organizacionais
cruzados ou OData para Salesforce Connect. Isso lhe permite determinar rapidamente se o problema está no sistema externo ou na
sua configuração do Salesforce. Você pode examinar as solicitações que sua organização envia para o sistema externo e as respostas
e erros retornados pelo sistema externo.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Recuperar e implantar layouts compactos para objetos externos

Agora você pode usar a API de metadados para recuperar e implantar layouts compactos para objetos externos. Essa alteração se
aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Novas organizações obtêm um adaptador OData 2.0 aprimorado para Salesforce Connect

Para solucionar problemas anteriores, melhoramos o adaptador OData 2.0 para organizações criadas na versão Spring '18. Por
enquanto, essas melhorias não se aplicam a organizações criadas antes da versão Spring '18. Portanto, há diferenças de comportamento
entre organizações mais antigas e aquelas criadas na versão Spring '18.Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao
Salesforce Classic.

Solucionar problemas de acesso a objetos externos com tipos de compromisso de
depuração novos e atualizados

PERMISSÕES DO
USUÁRIO

Para exibir, reter e excluir
registros de depuração:
• Gerenciar usuários

OU

Exibir todos os dados

Para usar o Developer
Console:
• API ativada

E

Exibir todos os dados

Se você já enfrentou problemas de acesso a objetos externos do Salesforce Connect, talvez
encontrado dificuldades para descobrir o que estava errado. Agora os logs de depuração incluem
detalhes sobre as solicitações e respostas que ocorrem quando a plataforma ou um usuário acessa
objetos externos por meio de adaptadores organizacionais cruzados ou OData para Salesforce
Connect. Isso lhe permite determinar rapidamente se o problema está no sistema externo ou na
sua configuração do Salesforce. Você pode examinar as solicitações que sua organização envia para
o sistema externo e as respostas e erros retornados pelo sistema externo.Essa alteração se aplica
tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Adicionamos estes tipos de compromisso de depuração aos adaptadores organizacionais cruzados
e OData para Salesforce Connect. Esses compromissos capturam informações sobre o acesso a
registros de objetos externos. Os compromissos não incluem chamadas que acessam o esquema
do sistema externo – especificamente, quando um administrador clica em Validar e sincronizar
ou Sincronizar a partir de uma origem de dados externa em Configuração.
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Nível
registrado

Categoria
registrada

Campos ou informações incluídos no log
com o compromisso

Nome do evento

INFORMAÇÕES
e acima

CalloutOrigem de dados externa, objeto externo, detalhes
da solicitação, número de registros retornados e
utilização do sistema

XDS_RESPONSE

MAIS EXATO
e acima

CalloutResposta truncada do sistema externo, incluindo os
registros retornados

XDS_RESPONSE_DETAIL

ERRO e acimaCalloutMensagem de erroXDS_RESPONSE_ERROR

Estes tipos de compromisso de depuração agora estão disponíveis para o adaptador organizacional cruzado para Salesforce Connect.
Anteriormente, eles estavam disponíveis somente para adaptadores OData. Os compromissos agora também incluem chamadas que
acessam o esquema do sistema externo. Anteriormente, eles só incluíam o acesso a registros de objetos externos.

Nível
registrado

Categoria
registrada

Campos ou informações incluídos no log
com o compromisso

Nome do evento

INFORMAÇÕES
e acima

CalloutPonto final externo e métodoCALLOUT_REQUEST

INFORMAÇÕES
e acima

CalloutStatus e código do statusCALLOUT_RESPONSE

Nota:

• Os logs de depuração podem capturar dados confidenciais ou pessoais. Por exemplo, uma string de pesquisa inserida por um
usuário é capturada nos detalhes da solicitação do compromisso XDS_RESPONSE. Se o sistema externo retornar registros
contendo dados confidenciais, esses dados serão capturados no compromisso XDS_RESPONSE_DETAIL.

Os logs de depuração são retidos por sete dias. Você pode excluí-los na página Logs de depuração em Configuração ou usando
a API do conjunto de ferramentas.Caso os usuários não queiram que seu acesso a objetos externos seja capturado nos logs
de depuração, exclua os sinalizadores de rastreamento referentes a esses usuários.

• As melhorias de depuração na versão Spring '18 não se aplicam aos adaptadores personalizados do Salesforce Connect que
você cria com o Apex Connector Framework. Para solucionar problemas de acesso a objetos externos por meio de adaptadores
personalizados, use seus métodos preferidos de depuração do Apex.

Acesse os logs de depuração na guia Logs do Developer Console. Alternativamente, em Configuração, insira Logs de depuração
na caixa Busca rápida.

Se um usuário tiver problemas para acessar os dados de um objeto externo usando o adaptador organizacional cruzado ou um adaptador
OData para Salesforce Connect:

1. Adicione um sinalizador de rastreamento para o usuário com o nível de depuração e os filtros a seguir.

• Defina Chamadas como FINEST.

• Defina todas as demais categorias como NONE.

2. Peça ao usuário para tentar acessar os dados do objeto externo entre as datas de início e de expiração do sinalizador de rastreamento.
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3. Consulte os logs de depuração e resolva o problema.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar registro de depuração

Ajuda do Salesforce: Registros de depuração

Guia do desenvolvedor do Apex: Depurando o Apex

Recuperar e implantar layouts compactos para objetos externos
Agora você pode usar a API de metadados para recuperar e implantar layouts compactos para objetos externos. Essa alteração se aplica
tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Anteriormente, os campos da API de metadados e o tipo a seguir não estavam disponíveis para objetos externos.

• Os campos compactLayoutAssignment  e compactLayouts  no tipo CustomObject

• O tipo CompactLayout

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor da API de metadados

Novas organizações obtêm um adaptador OData 2.0 aprimorado para Salesforce
Connect
Para solucionar problemas anteriores, melhoramos o adaptador OData 2.0 para organizações criadas na versão Spring '18. Por enquanto,
essas melhorias não se aplicam a organizações criadas antes da versão Spring '18. Portanto, há diferenças de comportamento entre
organizações mais antigas e aquelas criadas na versão Spring '18.Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce
Classic.

Organizações criadas antes da versão Spring '18 exibem os seguintes comportamentos com o adaptador OData 2.0 para Salesforce
Connect. Pretendemos corrigir esses problemas em todas as organizações em uma versão posterior, mas, se você precisar de uma
solução imediata para a sua organização, contate o Suporte ao cliente da Salesforce.

• Consultas OData falham quando as respostas da consulta JSON não apresentam os metadados antes das propriedades. Os usuários
recebem um erro de objeto externo resultante da ausência de um formato JSON OData válido.

• No piloto de monitoramento de evento de chamada, não há suporte a estes campos em eventos de Chamada OData externa.

– NEXT_LINK

– PARENT_CALLOUT

– ROWS_FETCHED

– THROUGHPUT
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Configuração geral: substituições de ação baseadas em experiência,
permissão de usuário granular para papéis, gerenciamento de
configurações personalizadas de lista
Crie uma substituição de ação padrão diferente para cada experiência: Lightning Experience, Salesforce Classic e aplicativo móvel. Se
um usuário precisar visualizar os papéis ou a hierarquia de papéis, há uma nova permissão de usuário para isso. Você não precisa mais
conceder ao usuário a permissão Exibir configuração. Na interface de usuário, ative uma opção para permitir que você e outros
administradores criem configurações personalizadas do tipo Lista. Além disso, renomeamos a permissão de usuário que permite utilizar
ações personalizadas.

NESTA SEÇÃO:

Controlar a visibilidade de papéis e da hierarquia de papéis com uma nova permissão

Use a nova permissão Exibir papéis e hierarquia de papéis para conceder e revogar permissões de visualização de papéis e da
hierarquia de papéis na sua organização. Anteriormente, apenas usuários com a permissão Exibir configuração podiam visualizar
papéis.

Atribuir substituições de ação padrão separadas a diferentes experiências

A tela de substituição de ação para ações padrão, como Novo, Exibir e Editar, foi reformulada. Agora você pode atribuir diferentes
substituições ao Salesforce Classic, ao Lightning Experience e ao aplicativo móvel.Por exemplo, para a mesma ação padrão, você
pode definir uma substituição de página do Visualforce no Salesforce Classic, uma substituição de página do Lightning no Lightning
Experience e uma substituição de componente do Lightning no aplicativo móvel.Essa alteração se aplica ao Lightning Experience,
ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce móvel.

Acessar configurações de esquema em Configuração

Agora você pode gerenciar a disponibilidade do tipo de configurações personalizadas de lista ao criar configurações personalizadas.
O tipo de lista fornece um conjunto reutilizável de dados estáticos que podem ser acessados em toda a organização. Para impedir
a criação de configurações personalizadas quando essas definições de dados no nível de aplicativo são utilizadas, desative essa opção
em Configuração.

A permissão do sistema Permitir acesso WebLink via API do conjunto de ferramentas tem um novo nome

Para esclarecer o que a permissão Permitir acesso WebLink via API do conjunto de ferramentas faz, nós alteramos seu nome para
Permitir acesso a ações personalizadas. Essa permissão é ativada por padrão para todos os perfis, exceto Usuário do Chatter Free,
Usuário externo do Chatter, Usuário de integração do Cloud, e perfis personalizados clonados destes.

Formatos de endereço compatíveis com a localidade

Atualizamos os endereços no Salesforce para oferecer suporte a formatos compatíveis com a localidade. De nada! Essas alterações
aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBÉM:

Criar ações de envio para processos de aprovação de email no Lightning Experience

Controlar a visibilidade de papéis e da hierarquia de papéis com uma nova permissão

EDIÇÕES

Disponível em: Todas as
edições

Use a nova permissão Exibir papéis e hierarquia de papéis para conceder e revogar permissões de
visualização de papéis e da hierarquia de papéis na sua organização. Anteriormente, apenas usuários
com a permissão Exibir configuração podiam visualizar papéis.
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Importante:  Se os perfis em sua organização dependerem da permissão Exibir configuração para visualizar papéis, lembre-se
de migrar esses perfis para a nova permissão. Lembre-se também de ativar a permissão Gerenciar papéis se quiser que os usuários
criem, modifiquem ou excluam papéis.

Na versão Spring '18, essa permissão é ativada automaticamente para todos os perfis de usuário padrão ou personalizados associados
a licenças do Salesforce (licença de CRM completa com tipo de usuário S). Os usuários que precisam de acesso a papéis e à hierarquia
de papéis para fins de previsão, gerenciamento de usuários externos e administração delegada recebem essa permissão automaticamente.

• Os administradores do Salesforce podem ativar a permissão Exibir papéis e hierarquia de papéis para usuários Power Customer
Success (tipo C) e Power Portal User (tipo P).

• Os usuários com a permissão Exibir papéis e hierarquia de papéis podem visualizar os papéis e a hierarquia de papéis por meio da
API. Os usuários também podem visualizar papéis na página Papéis em Configuração no Salesforce Classic, mas não no Lightning
Experience.

Atribuir substituições de ação padrão separadas a diferentes experiências

EDIÇÕES

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

A tela de substituição de ação para ações padrão, como Novo, Exibir e Editar, foi reformulada. Agora
você pode atribuir diferentes substituições ao Salesforce Classic, ao Lightning Experience e ao
aplicativo móvel.Por exemplo, para a mesma ação padrão, você pode definir uma substituição de
página do Visualforce no Salesforce Classic, uma substituição de página do Lightning no Lightning
Experience e uma substituição de componente do Lightning no aplicativo móvel.Essa alteração se
aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce
móvel.

Ao configurar uma substituição por uma página do Lightning no Lightning Experience, somente páginas de registro atribuídas como
padrão da organização têm suporte.
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Acessar configurações de esquema em Configuração

EDIÇÕES

Disponível em: Group,
Professional, Developer,
Enterprise, Performance,
Unlimited e Database.com
Editions

Agora você pode gerenciar a disponibilidade do tipo de configurações personalizadas de lista ao
criar configurações personalizadas. O tipo de lista fornece um conjunto reutilizável de dados estáticos
que podem ser acessados em toda a organização. Para impedir a criação de configurações
personalizadas quando essas definições de dados no nível de aplicativo são utilizadas, desative essa
opção em Configuração.

Importante:  Sugerimos usar preferencialmente tipos de metadados personalizados para
essa finalidade. Diferentemente do que ocorre com as configurações personalizadas de lista,
você pode migrar registros de tipos de metadados personalizados usando pacotes ou
ferramentas da API de metadados.

Se quiser usar o tipo de configuração de lista, você poderá ativar a opção em Configurações de esquema. Em Configuração, ative a lista
como um tipo de configuração.

Com a opção ativada, você poderá escolher Lista como o tipo de configuração ao definir uma nova configuração personalizada.
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A permissão do sistema Permitir acesso WebLink via API do conjunto de ferramentas
tem um novo nome

EDIÇÕES

Disponível em: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Contact Manager e
Developer Editions

Para esclarecer o que a permissão Permitir acesso WebLink via API do conjunto de ferramentas faz,
nós alteramos seu nome para Permitir acesso a ações personalizadas. Essa permissão é ativada por
padrão para todos os perfis, exceto Usuário do Chatter Free, Usuário externo do Chatter, Usuário
de integração do Cloud, e perfis personalizados clonados destes.

Se as permissões a seguir forem desativadas para um perfil, os usuários do perfil verão um conjunto
de ações definidas pelo sistema em páginas de registro de objeto no Lightning Experience e no
aplicativo Salesforce móvel.

• Permitir acesso a ações personalizadas

• As permissões de administrador Exibir todos os dados, Modificar todos os dados e Exibir configuração

Se um perfil tiver as permissões de administrador ativadas, os usuários verão as ações personalizadas do layout de página do objeto
mesmo que a permissão Permitir acesso a ações personalizadas esteja desativada.

Formatos de endereço compatíveis com a localidade

EDIÇÕES

Disponível em: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Database.com e Developer
Editions

Atualizamos os endereços no Salesforce para oferecer suporte a formatos compatíveis com a
localidade. De nada! Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Para obter informações detalhadas sobre o suporte específico de localidade, consulte Localidades
compatíveis na Ajuda do Salesforce.

AppExchange: Consultar o status de aprovação de
um pacote
Facilitamos a compreensão do status de aprovação dos pacotes que você instala. Quando você está instalando um pacote gerenciado
que não foi autorizado pelo Programa de parceiros do AppExchange, nós o notificamos sobre o status do pacote durante a instalação.

A notificação aparece quando você define as configurações de instalação do pacote (1). Antes de instalar o pacote, você deve confirmar
que está ciente de que o pacote não foi autorizado para distribuição (2).

Para obter mais informações sobre o Programa de parceiros do AppExchange e seus requisitos, acesse a Comunidade de parceiros do
Salesforce. Para obter mais informações sobre provedores externos à Salesforce, consulte nosso Contrato de assinatura mestre.
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Segurança e identidade: arquivos horários de log de compromissos,
identidade visual mais dinâmica e maior facilidade de atualização de
linha de base personalizada

Agora você pode obter arquivos de log de compromissos por hora ou por dia e excluí-los conforme necessário. Adicione identidade
visual dinâmica ao seu Login integrado e aos seus provedores de autenticação. E atualize suas linhas de base personalizadas de Verificação
de integridade de segurança com novas configurações diretamente na UI.

NESTA SEÇÃO:

Autenticação e identidade: experiências de login dinâmicas para login integrado e provedores de autenticação, mais ferramentas
de identidade, SSO otimizado e usuários de identidade externa sem contato

Estenda a identidade visual dinâmica — com suporte a vários idiomas — à página de login do seu site. Adicione identidade visual
dinâmica aos URLs de provedores de autenticação. Controle quando os usuários da comunidade serão solicitados a confirmar sua
identidade e configure mais facilmente a verificação de identidade por meio de uma página de configuração centralizada. Crie fluxos
de login no Visualforce para controlar totalmente a aparência da experiência de login de seus clientes. Estenda as sessões para
manter seus funcionários e clientes por mais tempo na sua comunidade. Reduza os requisitos de identidade externa criando usuários
de identidade externa sem informações de contato.

Salesforce Shield: arquivos horários de log de compromissos (beta), exclusão de arquivos de log, cancelamento opcional de derivação
de chave (beta) e mais campos criptografados

Como parte de uma versão beta, agora você dispõe de arquivos de log de compromissos tanto horários como diários. Além disso,
você pode excluir arquivos de log de compromissos contendo atividade de usuários para cumprir suas políticas de segurança. A
Criptografia de plataforma criptografa mais campos e oferece mais funcionalidades de criptografia determinística. Os clientes de
Bring Your Own Key podem optar pelo cancelamento da derivação de chave para carregar sua própria chave de criptografia de
dados. Uma UI de configuração simplificada facilita o acesso às tarefas de criptografia.

Verificação de integridade de segurança: novas configurações e atualizações de linha de base personalizada facilitadas

Adicionamos configurações que aumentam a segurança. Se estiver usando uma linha de base personalizada, você será solicitado a
adicionar as novas configurações à sua linha de base.

Outras alterações de segurança: Proteger usuários contra links mal-intencionados e agendar uma avaliação de segurança

Para proteger usuários contra links mal-intencionados, adicionamos um aviso que alerta os usuários antes que saiam do domínio
salesforce.com. Lembre-se de solicitar a aprovação e agendar uma avaliação de segurança antes de executar testes de vulnerabilidade
e penetração em ambientes do Salesforce.

Autenticação e identidade: experiências de login dinâmicas para login
integrado e provedores de autenticação, mais ferramentas de identidade,
SSO otimizado e usuários de identidade externa sem contato
Estenda a identidade visual dinâmica — com suporte a vários idiomas — à página de login do seu site. Adicione identidade visual
dinâmica aos URLs de provedores de autenticação. Controle quando os usuários da comunidade serão solicitados a confirmar sua
identidade e configure mais facilmente a verificação de identidade por meio de uma página de configuração centralizada. Crie fluxos
de login no Visualforce para controlar totalmente a aparência da experiência de login de seus clientes. Estenda as sessões para manter
seus funcionários e clientes por mais tempo na sua comunidade. Reduza os requisitos de identidade externa criando usuários de
identidade externa sem informações de contato.
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NESTA SEÇÃO:

Direcionar seus sites por meio da integração de identidade visual dinâmica de login

Para incorporar identidade visual dinâmica à cor de segundo plano, cor do botão de login e experiência de usuário da página de
login do seu site, adicione marcas "meta" à página Login integrado. O Login integrado do Salesforce Identity permite criar sessões
autenticadas entre sua comunidade e os visitantes do site. Usando identidade visual dinâmica, você pode determinar qual página
de login um usuário verá com base em certos critérios – por exemplo, quem é o usuário e de onde está fazendo login.

Oferecer suporte a logins integrados em vários idiomas com o parâmetro de localidade

Para adicionar suporte a idioma dinâmico ao Login integrado, simplesmente defina o parâmetro de código de localidade no script
de Login integrado. Localize sua página de login para todos os idiomas com suporte em seu site.

Adicionar uma experiência de login dinâmico a URLs de provedor de autenticação

Forneça um processo de registro diferente dependendo das circunstâncias de tempo de execução em sua comunidade e do provedor
de autenticação para login social.

Controlar quando os usuários serão solicitados a realizar reautenticação e reaprovação usando URLs de provedor de autenticação

Você pode exigir dinamicamente que o servidor de autorização solicite a usuários internos e externos que se reautentiquem e
reaprovem durante um fluxo adicionando o parâmetro prompt  ao URL do provedor de autenticação. Por exemplo, você pode
forçar um usuário a efetuar um novo login depois de se inscrever em uma conta de login com base no URL do provedor de
autenticação.

Controlar totalmente o processo de login com fluxos de login de página do Visualforce

Tenha controle completo sobre a aparência e o comportamento do seu processo de login. Isso vai além da personalização da página
de login com seu logotipo, cores e conteúdo do lado direito. Use o Visualforce para criar fluxos de login mais complexos do que era
possível anteriormente.

Verificar a identidade de usuários externos da comunidade

Quando usuários externos acessam uma comunidade do Salesforce a partir de um novo dispositivo ou navegador, você pode verificar
sua identidade como uma medida adicional de segurança. A autenticação de dois fatores ajuda a evitar que usuários não autorizados
acessem sua comunidade.

Exigir autenticação de dois fatores usando acionadores do Apex

Usando um acionador do Apex, agora você pode exigir uma verificação de identidade do usuário para ajudar a proteger operações
confidenciais da sua empresa.

Melhorar o desempenho do login social com URLs de provedor de autenticação otimizados

Reduza os redirecionamentos de HTTP  e melhore o desempenho usando URLs específicos de comunidade e subdomínio ao
implementar o login social (por exemplo, para efetuar login no Salesforce usando credenciais do Facebook). Para otimizar e simplificar
ainda mais os URLs, o orgID foi removido. Esses aprimoramentos estão disponíveis para organizações com Meu domínio
implantado.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Definir links de conta de terceiro por meio da API

O objeto padrão ThirdPartyAccountLink agora é gravável por administradores do Salesforce, o que significa que você pode especificar
facilmente um link de conta de terceiro usando a API. Os links de conta de terceiro representam a lista de usuários externos que se
autenticaram usando um Provedor de autenticação. Uma lista de links de conta de terceiro é gerada quando um usuário de uma
organização se autentica usando um Provedor de autenticação externo.

Aumentar o engajamento dos clientes estendendo sessões de comunidade de identidade externa (beta)

Facilite a permanência de seus clientes e parceiros na comunidade com sessões mais longas e menos logins. Permita que os usuários
permaneçam conectados mesmo depois que fecharem seus navegadores. Mantenha-os conectados por até sete dias aumentando
o valor do tempo de inatividade da sessão.
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Criar usuários de identidade externa sem contatos (piloto)

Crie usuários de identidade externa com baixo consumo de recursos eliminando as informações de contato. Quando o Salesforce
cria um usuário em uma comunidade de identidade externa, ele adiciona um contato. Porém, caso seus usuários de identidade
externa não usem contatos, considere a possibilidade de criar usuários sem contato.

Direcionar seus sites por meio da integração de identidade visual dinâmica de login

EDIÇÕES

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

Para incorporar identidade visual dinâmica à cor de segundo plano, cor do botão de login e
experiência de usuário da página de login do seu site, adicione marcas "meta" à página Login
integrado. O Login integrado do Salesforce Identity permite criar sessões autenticadas entre sua
comunidade e os visitantes do site. Usando identidade visual dinâmica, você pode determinar qual
página de login um usuário verá com base em certos critérios – por exemplo, quem é o usuário e
de onde está fazendo login.

Ao configurar a identidade visual dinâmica em Espaços de trabalho da comunidade, você também
pode aplicá-la à página de login que os visitantes do seu site verão. Na página da Web à qual você
está adicionando recursos de login, adicione estas marcas "meta" dentro do elemento de HTML <head>  no topo da página.

• salesforce-use-login-page-background-color — Determina a cor de segundo plano do formulário de Login integrado. Se true, usa
a cor de segundo plano especificada em Administração de espaços de trabalho da comunidade | página Login e registro. Se false,
é usada a cor especificada no CSS local.

• salesforce-use-login-page-login-button-color — Determina a cor do botão de login no formulário de Login integrado. Se true, usa
a cor de botão especificada em Administração de espaços de trabalho da comunidade | página Login e registro. Se false, é usada a
cor especificada no CSS local.

• salesforce-expid — Especifica o valor do ID da experiência para a sessão do usuário atual.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia de implementação de identidade externa do Salesforce

Oferecer suporte a logins integrados em vários idiomas com o parâmetro de
localidade

EDIÇÕES

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

Para adicionar suporte a idioma dinâmico ao Login integrado, simplesmente defina o parâmetro
de código de localidade no script de Login integrado. Localize sua página de login para todos os
idiomas com suporte em seu site.

O Login integrado utiliza o suporte a vários idiomas fornecido pelos navegadores. Defina o parâmetro
de código de localidade dinamicamente na marca <script> do script de Login integrado de sua
página. Neste exemplo, a página de login integrado é exibida em japonês.

<script src="https://embeddedlogin-developer-edition.na99.force.com/demo/servlet/
servlet.loginwidgetcontroller?type=javascipt_widget&locale=jp" async defer></script>

Para obter uma lista dos códigos de localidade compatíveis atualmente, consulte o Guia de implementação de identidade externa do
Salesforce.
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Adicionar uma experiência de login dinâmico a URLs de provedor de autenticação

EDIÇÕES

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

Forneça um processo de registro diferente dependendo das circunstâncias de tempo de execução
em sua comunidade e do provedor de autenticação para login social.

Por exemplo, usuários de idioma italiano que se inscrevam em uma comunidade usando suas
credenciais do Facebook passarão por um processo de registro diferente dos usuários do Facebook
que falam espanhol.

Para usar identidade visual dinâmica, adicione o parâmetro de solicitação expid ao URL de
inicialização SSO da configuração do cliente ou ao URL de vinculação de usuário existente. O
parâmetro expid  identifica a proveniência do usuário – neste caso, usuários do Facebook de
idioma espanhol: https://login.salesforce.com/services/auth/sso/00Di0000000hqQ8EAI/FB?expid=sp.

Esta versão introduz o suporte ao ID da experiência para pontos finais de provedor de autenticação. Estes pontos finais de login oferecem
suporte a 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}

• community-url/.well-known/auth-configuration?expid={value}

• secur/forgotpassword.jsp?expid={value}

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Usar parâmetros de solicitação com URLs de configuração do cliente

Ajuda do Salesforce: Criar URLs de identidade visual dinâmicos

Guia de implementação de identidade externa do Salesforce

Controlar quando os usuários serão solicitados a realizar reautenticação e
reaprovação usando URLs de provedor de autenticação

EDIÇÕES

Disponível em: Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

Você pode exigir dinamicamente que o servidor de autorização solicite a usuários internos e externos
que se reautentiquem e reaprovem durante um fluxo adicionando o parâmetro prompt  ao URL
do provedor de autenticação. Por exemplo, você pode forçar um usuário a efetuar um novo login
depois de se inscrever em uma conta de login com base no URL do provedor de autenticação.

A Salesforce oferece suporte aos seguintes valores no parâmetro prompt:

• login  — O servidor de autorização deve solicitar o login novamente, obtendo a reautenticação
do usuário.

• consent— O servidor de autorização deve solicitar a reaprovação ao usuário antes de retornar informações ao cliente.

Você também pode passar ambos os valores, separados por um espaço, para exigir que o usuário efetue login e se reautorize. Por
exemplo: ?prompt=login%20consent.

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/00Di0000000hqQ8EAI/FB?prompt=login
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Se você não incluir o parâmetro prompt, será usada a sessão do usuário existente em vez de exigir que o usuário efetue um novo login.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Usar parâmetros de solicitação com URLs de configuração do cliente

Ajuda do Salesforce: Noções básicas sobre o fluxo de autenticação OAuth de servidor da Web

Controlar totalmente o processo de login com fluxos de login de página do Visualforce

EDIÇÕES

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

Tenha controle completo sobre a aparência e o comportamento do seu processo de login. Isso vai
além da personalização da página de login com seu logotipo, cores e conteúdo do lado direito.
Use o Visualforce para criar fluxos de login mais complexos do que era possível anteriormente.

Anteriormente, você podia criar fluxos de login usando a ferramenta de apontar e clicar do Salesforce,
o Designer de fluxo de nuvem. Agora, para ganhar mais flexibilidade, também é possível criar fluxos
de login programaticamente usando o Visualforce e controladores do Apex. Com um fluxo de login
de página do Visualforce, você cria a página de login a partir de zero e determina cada pixel que
ela conterá.

Para criar um fluxo de login de página do Visualforce, o desenvolvedor cria um controlador de fluxo de login que define o processo
comercial. Esse controlador do Apex deve conter um dos dois novos métodos finishLoginFlow  para indicar quando o fluxo de
login será executado e para onde redirecionar o usuário após a conclusão.

• Auth.SessionManagement.finishLoginFlow()  redireciona o usuário para a página inicial padrão.

• Auth.SessionManagement.finishLoginFlow(startURL)  redireciona o usuário para uma página especificada na
comunidade.

Um fluxo de login é executado em uma sessão restrita. A chamada de finishLoginFlow  remove a restrição da sessão e permite
que o usuário acesse sua comunidade.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Fluxos de login personalizados

Guia de implementação de identidade externa do Salesforce

Verificar a identidade de usuários externos da comunidade

EDIÇÕES

Disponível em: Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

Quando usuários externos acessam uma comunidade do Salesforce a partir de um novo dispositivo
ou navegador, você pode verificar sua identidade como uma medida adicional de segurança. A
autenticação de dois fatores ajuda a evitar que usuários não autorizados acessem sua comunidade.

Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Perfis  e edite o perfil de um Usuário externo.
Em Configurações de sessão, selecione Verificar identidade quando usuários externos acessam
o Salesforce a partir de um novo navegador ou dispositivo (ativação de dispositivo) e salve
o perfil.
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Nota:  Usuários externos são usuários com licenças Comunidade de clientes, Comunidade de clientes Plus, Comunidade de
parceiros ou Identidade externa. Essa alteração também se aplica às licenças de portal legadas.

Exigir autenticação de dois fatores usando acionadores do Apex

EDIÇÕES

Disponível em: Todas as
edições

Usando um acionador do Apex, agora você pode exigir uma verificação de identidade do usuário
para ajudar a proteger operações confidenciais da sua empresa.

A nova classe Auth.VerificationException  permite que código de terceiros utilize a
estrutura de verificação do Salesforce e inicie o fluxo de verificação de identidade, além de
Auth.SessionManagement.generateVerificationUrl.

Com a geração de uma instância de Auth.VerificationException, você não precisa
mais montar manualmente o URL de verificação usando Auth.SessionManagement.generateVerificationUrl  e
depois executar um redirecionamento manual.

Você também pode gerar uma Auth.VerificationException  dentro de um acionador do Apex e fazer o sistema inserir o
fluxo de verificação, o que não é possível com Auth.SessionManagement.generateVerificationUrl. Quando é
encontrado um acionador que gera a exceção, os clientes da API recebem um erro de API ("Requer verificação extra"). A partir desse
ponto, a verificação da identidade do usuário é uma responsabilidade do cliente. Na UI, os usuários são solicitados a confirmar sua
identidade.

Exemplo: Este exemplo usa Auth.VerificationException  para acionar a verificação quando um usuário tenta criar
uma conta sem uma sessão de alta garantia.

trigger testTrigger on Account (before insert) {
Map<String, String> sessionMap = auth.SessionManagement.getCurrentSession();
if(!sessionMap.get('SessionSecurityLevel').equals('HIGH_ASSURANCE')) {

throw new Auth.VerificationException(Auth.VerificationPolicy.HIGH_ASSURANCE,
'Insert Account');

}
}
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Melhorar o desempenho do login social com URLs de provedor de autenticação
otimizados

EDIÇÕES

Disponível em: Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

Reduza os redirecionamentos de HTTP  e melhore o desempenho usando URLs específicos de
comunidade e subdomínio ao implementar o login social (por exemplo, para efetuar login no
Salesforce usando credenciais do Facebook). Para otimizar e simplificar ainda mais os URLs, o orgID
foi removido. Esses aprimoramentos estão disponíveis para organizações com Meu domínio
implantado.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Anteriormente, os URLs de inicialização e retorno conduziam a login.salesforce.com e incluíam o
orgID. Agora eles levam diretamente para o subdomínio ou domínio de comunidade apropriado
e omitem o orgID. Essa alteração reduz o número de saltos na rede que precisam ser feitos pelo fluxo do aplicativo e elimina a necessidade
de usar o parâmetro community  em URLs. Os URLs de comunidade são exibidos na parte inferior da página de detalhes do Provedor
de autenticação.

Com novas configurações de provedor de autenticação, nada precisa ser feito, pois os URLs otimizados são gerados e usados
automaticamente. Com configurações de provedor de autenticação existentes, recomendamos usar URLs de retorno otimizados com
seus aplicativos de terceiros selecionando Usar subdomínio em URLs de retorno na página de configuração do Provedor de autenticação.
Para evitar erros de incompatibilidade de URI, atualize a configuração do seu aplicativo de terceiros para usar os novos URLs e teste o
login social em uma organização de sandbox. Para reforçar a segurança e melhorar o desempenho, use o mesmo subdomínio nos URLs
de inicialização e de retorno.

Se tiver configurações de provedor de autenticação existentes, mas não tiver Meu domínio implantado, você poderá usar URLs de retorno
otimizados depois de implantar Meu domínio. Após a implantação, selecione Usar subdomínio em URLs de retorno na página de
configuração do Provedor de autenticação.
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Para criar ou editar provedores de autenticação, em Configuração, insira Autenticação  na caixa Busca rápida e selecione Provedores
de autenticação.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Provedores de autenticação externa

Ajuda do Salesforce: Usando o parâmetro de URL da comunidade

Ajuda do Salesforce: Meus domínios

Definir links de conta de terceiro por meio da API

EDIÇÕES

Disponível em: Todas as
edições

O objeto padrão ThirdPartyAccountLink agora é gravável por administradores do Salesforce, o que
significa que você pode especificar facilmente um link de conta de terceiro usando a API. Os links
de conta de terceiro representam a lista de usuários externos que se autenticaram usando um
Provedor de autenticação. Uma lista de links de conta de terceiro é gerada quando um usuário de
uma organização se autentica usando um Provedor de autenticação externo.

Nota:  Para ativar esse recurso, entre em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce.

Você só pode adicionar ou excluir links de conta usando a API; não é possível atualizar links de conta existentes.

Exemplo: Usando a API, um administrador do Salesforce adiciona os detalhes de um usuário para um provedor do Google no
registro ThirdPartyAccountLink. O usuário pode começar imediatamente a usar suas credenciais do Google para fazer login no
Salesforce, sem que o administrador precise adicionar explicitamente o Google.

Aumentar o engajamento dos clientes estendendo sessões de comunidade de
identidade externa (beta)

EDIÇÕES

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

Facilite a permanência de seus clientes e parceiros na comunidade com sessões mais longas e
menos logins. Permita que os usuários permaneçam conectados mesmo depois que fecharem seus
navegadores. Mantenha-os conectados por até sete dias aumentando o valor do tempo de
inatividade da sessão.

Nota:  Esta versão contém uma versão beta de Sessões estendidas para usuários de identidade
externa, o que significa que é um recurso de alta qualidade com limitações conhecidas. O
recurso Sessões estendidas para usuários de identidade externa 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.

Por padrão, as sessões da comunidade de identidade externa expiram após 24 horas de inatividade. Os usuários também são desconectados
quando fecham o navegador. Se você ativar Manter os usuários conectados quando fecharem o navegador, os usuários terão que
efetuar logout intencionalmente para encerrar uma sessão. Se você optar por ativar esse recurso, lembre-se de informar seus usuários
sobre o novo comportamento.
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Você modifica as configurações de sessão de identidade externa no perfil da licença de Identidade externa. Se você tiver a permissão
de organização Controlar configurações de sessão para perfil de usuário de identidade externa, essas configurações aparecerão em
Configurações de sessão.

Entre em contato com o Suporte para ativar esse recurso beta.

Criar usuários de identidade externa sem contatos (piloto)

EDIÇÕES

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

Crie usuários de identidade externa com baixo consumo de recursos eliminando as informações
de contato. Quando o Salesforce cria um usuário em uma comunidade de identidade externa, ele
adiciona um contato. Porém, caso seus usuários de identidade externa não usem contatos, considere
a possibilidade de criar usuários sem contato.

Nota:  Fornecemos Usuários sem contato a clientes selecionados por meio de um programa
piloto que requer a concordância com condições e termos 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 recurso Usuários sem contato 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 Usuários sem contato neste grupo da Trailblazer Community.

O recurso Usuários sem contato desconecta o relacionamento entre usuários e contatos, proporcionando mais flexibilidade e reduzindo
os requisitos de manutenção. Por exemplo, talvez você não queira manter informações de contato para todas as pessoas que se registram
em sua comunidade externa. Você pode adiar a criação de um contato até que essas pessoas sejam qualificadas.

Nota:  O recurso Usuário sem contato está sendo introduzido em esquema piloto nesta versão para a licença de identidade
externa. Todas as outras licenças de Comunidades permanecem inalteradas.

Para usar esse recurso, solicite à Salesforce a ativação da permissão da organização Ativar a criação de usuários de identidade externa
sem contatos.
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Salesforce Shield: arquivos horários de log de compromissos (beta),
exclusão de arquivos de log, cancelamento opcional de derivação de
chave (beta) e mais campos criptografados
Como parte de uma versão beta, agora você dispõe de arquivos de log de compromissos tanto horários como diários. Além disso, você
pode excluir arquivos de log de compromissos contendo atividade de usuários para cumprir suas políticas de segurança. A Criptografia
de plataforma criptografa mais campos e oferece mais funcionalidades de criptografia determinística. Os clientes de Bring Your Own
Key podem optar pelo cancelamento da derivação de chave para carregar sua própria chave de criptografia de dados. Uma UI de
configuração simplificada facilita o acesso às tarefas de criptografia.

NESTA SEÇÃO:

Criptografia de plataforma: cancelamento opcional da derivação de chave, mais campos de PII criptografados, criptografia determinística
(beta), descriptografia automática em massa

Você pediu e nós atendemos. Com base no feedback dos clientes, estamos fornecendo alguns recursos de Criptografia de plataforma
Shield solicitados. Agora você tem mais controle sobre suas chaves e sobre como os dados são criptografados. Preserve a filtragem
de dados criptografados, descriptografe dados automaticamente para testar alterações na política de criptografia e determine
rapidamente a quantidade de dados criptografados.Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e
em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Monitoramento de eventos: exclusão de arquivos de log e dados horários de monitoramento de evento (beta)

Como parte de uma versão beta, agora você dispõe de arquivos de log de compromissos tanto horários como diários. Além disso,
você pode excluir arquivos de log de compromissos contendo atividade de usuários para cumprir suas políticas de segurança.

Criptografia de plataforma: cancelamento opcional da derivação de chave, mais
campos de PII criptografados, criptografia determinística (beta), descriptografia
automática em massa
Você pediu e nós atendemos. Com base no feedback dos clientes, estamos fornecendo alguns recursos de Criptografia de plataforma
Shield solicitados. Agora você tem mais controle sobre suas chaves e sobre como os dados são criptografados. Preserve a filtragem de
dados criptografados, descriptografe dados automaticamente para testar alterações na política de criptografia e determine rapidamente
a quantidade de dados criptografados.Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões
do aplicativo Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Cancelamento opcional de derivação de chave com BYOK (beta)

O serviço BYOK (Bring Your Own Key) da Criptografia de plataforma Shield lhe proporciona ainda mais controle sobre o material de
chave carregado. Agora você pode optar por cancelar a derivação de chave individualmente em cada chave. Quando opta pelo
cancelamento, você pode carregar a chave de criptografia de dados completa que deverá ser usada pelo Serviço de gerenciamento
de chave Shield para criptografar e descriptografar seus dados.

Criptografar mais campos de PII em oportunidades e contratos (disponível ao público em geral)

Agora você dispõe de mais uma camada de segurança para proteger as informações pessoalmente identificáveis (PII) em oportunidades
e contratos. Em oportunidades, você pode criptografar os campos Nome, Descrição e Próxima etapa.Em contratos, você pode
criptografar o Endereço de cobrança (Cidade de cobrança e Rua de cobrança).
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Armazenar as preferências de privacidade dos dados com o nome do indivíduo

Os requisitos de conformidade estão mudando, e é extremamente importante respeitar os desejos de seus clientes sobre como lidar
com seus dados pessoais. O objeto Indivíduo, adicionado recentemente, permite armazenar detalhes sobre as preferências de
privacidade e proteção dos dados. Depois de configurar registros de privacidade dos dados, criptografe o campo Nome do indivíduo
com o tipo de segredo do locatário e esquema de criptografia de sua escolha.

Filtrar dados criptografados com criptografia determinística usando correspondência exata com diferenciação de maiúsculas e
minúsculas (beta)

Criptografe seus dados sem perder os benefícios da filtragem de dados. Quando precisar filtrar os resultados, escolha o esquema de
criptografia determinística em cada campo para localizar correspondências exatas, com diferenciação de maiúsculas e minúsculas.

Incluir campos criptografados em tabelas mínimas (disponível ao público em geral)

Caso sua organização use tabelas mínimas para otimizar o desempenho de relatórios, modos de exibição de lista, consultas SOQL
e outras ações, as tabelas agora podem incluir campos criptografados. Também é possível usar campos criptografados com índices
mínimos. E, se você achava que não poderia ficar melhor, não é necessário registrar uma solicitação de suporte para acessar esse
recurso.

Incluir campos criptografados em regras de correspondência usadas no gerenciamento de duplicados (beta)

A criptografia proporciona uma camada adicional de segurança aos seus dados, mas não deve afetar a execução de tarefas comerciais
críticas. Para a localização de registros duplicados, agora as regras de correspondência padrão e personalizadas podem identificar
dados que foram criptografados usando criptografia determinística. Você encontrará correspondências com ou sem diferenciação
de maiúsculas e minúsculas, mas não correspondências parciais. Entre em contato com o suporte da Salesforce para ativar esse
recurso.

Descriptografar dados de campos em massa e automaticamente

Sua política de criptografia mudou? Temos uma boa notícia: simplificamos a descriptografia de dados e o cumprimento dos requisitos
de diligência devida nos metadados associados. Quando você desativa a criptografia em um campo, nós descriptografamos
automaticamente os dados na maioria dos tipos de campo. Entre em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce para obter
ajuda sobre a descriptografia de campos de Área de texto longo padrão e personalizados, bem como de arquivos e anexos.

Ativar a criptografia de índices de pesquisa por autoatendimento em Configuração

Agora você tem uma ligação a menos para fazer para o suporte ao cliente. Você pode ativar a criptografia de índices de pesquisa
diretamente em Configuração sem ligar para a Salesforce. Gere um segredo do locatário do tipo de índice de pesquisa e, em seguida,
clique em uma caixa para aplicar o segredo do locatário a todos os seus arquivos de índice de pesquisa.

Começar a trabalhar imediatamente com páginas simplificadas de configuração de criptografia

Agora a Criptografia de plataforma Shield tem quatro páginas distintas, para que você possa se concentrar na tarefa a ser realizada.
Seja para ajustar suas políticas de criptografia, gerenciar o material de chave ou verificar suas estatísticas de criptografia, você
encontrará o que procura na árvore de Configuração.Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e
em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Verificar a cobertura criptográfica com estatísticas de criptografia (disponível ao público em geral)

Veja qual é a quantidade de dados criptografados com um segredo do locatário ativo. Obtenha estatísticas fundamentais sobre a
manutenção da conformidade, permaneça informado sobre suas obrigações de rotação de chave e simplifique o processo de
criptografia em massa. Você pode visualizar informações sobre arquivos, anexos e campos criptografados.Esse recurso está disponível
no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Cancelamento opcional de derivação de chave com BYOK (beta)
O serviço BYOK (Bring Your Own Key) da Criptografia de plataforma Shield lhe proporciona ainda mais controle sobre o material de
chave carregado. Agora você pode optar por cancelar a derivação de chave individualmente em cada chave. Quando opta pelo
cancelamento, você pode carregar a chave de criptografia de dados completa que deverá ser usada pelo Serviço de gerenciamento de
chave Shield para criptografar e descriptografar seus dados.
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Nota:  Esta versão contém uma versão beta do Cancelamento opcional de derivação de chave, o que significa que é um recurso
de alta qualidade com limitações conhecidas. O Cancelamento opcional de derivação de chave 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.

Quando opta pelo cancelamento da derivação de chave, você tem controle total sobre suas chaves e acesso a todos os recursos de
rotação de chave oferecidos pelo serviço Criptografia de plataforma Shield. Como esse cancelamento opcional pode ser feito chave por
chave, você ainda pode optar por usar o serviço BYOK padrão a qualquer momento. O serviço padrão combina o segredo do locatário
que você carregou com nosso segredo mestre para derivar uma chave de criptografia de dados exclusiva.

Entre em contato com a Salesforce para ativar esse recurso. Em seguida, navegue até a página Configurações avançadas de criptografia
de plataforma em Configuração e ative a opção Permitir BYOK para cancelamento opcional de derivação de chave. Tendo feito
isso, você poderá marcar ou desmarcar a opção Usar derivação de chave do Salesforce ao carregar o material de chave.

Criptografar mais campos de PII em oportunidades e contratos (disponível ao público em geral)
Agora você dispõe de mais uma camada de segurança para proteger as informações pessoalmente identificáveis (PII) em oportunidades
e contratos. Em oportunidades, você pode criptografar os campos Nome, Descrição e Próxima etapa.Em contratos, você pode criptografar
o Endereço de cobrança (Cidade de cobrança e Rua de cobrança).

Armazenar as preferências de privacidade dos dados com o nome do indivíduo
Os requisitos de conformidade estão mudando, e é extremamente importante respeitar os desejos de seus clientes sobre como lidar
com seus dados pessoais. O objeto Indivíduo, adicionado recentemente, permite armazenar detalhes sobre as preferências de privacidade
e proteção dos dados. Depois de configurar registros de privacidade dos dados, criptografe o campo Nome do indivíduo com o tipo de
segredo do locatário e esquema de criptografia de sua escolha.

CONSULTE TAMBÉM:

Armazenar certas preferências de privacidade dos dados

Filtrar dados criptografados com criptografia determinística usando correspondência exata com
diferenciação de maiúsculas e minúsculas (beta)
Criptografe seus dados sem perder os benefícios da filtragem de dados. Quando precisar filtrar os resultados, escolha o esquema de
criptografia determinística em cada campo para localizar correspondências exatas, com diferenciação de maiúsculas e minúsculas.

Se tiver participado do programa piloto de criptografia determinística, você poderá continuar usando o esquema de criptografia nas
organizações existentes. Ative a opção Criptografia determinística nas Configurações avançadas de criptografia de plataforma.

Nota:  Esta versão contém uma versão beta da criptografia determinística com filtragem sem diferenciação entre maiúsculas e
minúsculas, o que significa que é um recurso de alta qualidade com limitações conhecidas. A criptografia determinística com
filtragem sem diferenciação entre maiúsculas e minúsculas 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 esquema de criptografia determinística com preservação de filtro permite comparações exatas, com diferenciação de maiúsculas e
minúsculas, nos seguintes casos.

• Uso de ID externo e atributos de campo exclusivos para campos criptografados.

390

Salesforce Shield: arquivos horários de log de compromissos
(beta), exclusão de arquivos de log, cancelamento opcional
de derivação de chave (beta) e mais campos criptografados

Notas da versão do Salesforce Spring '18



• Comparação de valores em dados críticos por meio da filtragem de valores criptografados em relatórios, painéis, modos de exibição
de lista e cláusulas SOQL WHERE.

• Definição de índices exclusivos, de uma coluna e de uma coluna com diferenciação de maiúsculas e minúsculas, em campos
criptografados.

• Comparação de dados criptografados com campos nulos e em branco e extensão dos recursos de filtragem.

A diferenciação entre maiúsculas e minúsculas significa que uma consulta SOQL em um objeto Lead usando Empresa = "Acme" retornaria
apenas "Acme", não "acme" ou "ACME". Da mesma forma, quando o esquema com preservação de filtro realizasse um teste de
exclusividade, cada uma das três versões de "Acme" seria exclusiva.

Ainda não há suporte aos campos compostos Nome e Endereço. Por exemplo, não é possível concatenar FirstName e LastName em um
único filtro em Nome. Em vez disso, consulte FirstName e LastName usando AND.

SELECT Id FROM Contact WHERE FirstName = ‘William’ AND LastName = ‘Spock’

Para acessar esse recurso, entre em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce.

Incluir campos criptografados em tabelas mínimas (disponível ao público em geral)
Caso sua organização use tabelas mínimas para otimizar o desempenho de relatórios, modos de exibição de lista, consultas SOQL e
outras ações, as tabelas agora podem incluir campos criptografados. Também é possível usar campos criptografados com índices
mínimos. E, se você achava que não poderia ficar melhor, não é necessário registrar uma solicitação de suporte para acessar esse recurso.

Incluir campos criptografados em regras de correspondência usadas no gerenciamento de
duplicados (beta)
A criptografia proporciona uma camada adicional de segurança aos seus dados, mas não deve afetar a execução de tarefas comerciais
críticas. Para a localização de registros duplicados, agora as regras de correspondência padrão e personalizadas podem identificar dados
que foram criptografados usando criptografia determinística. Você encontrará correspondências com ou sem diferenciação de maiúsculas
e minúsculas, mas não correspondências parciais. Entre em contato com o suporte da Salesforce para ativar esse recurso.

Nota:  Esta versão contém uma versão beta da Criptografia para regras de correspondência usadas no gerenciamento de duplicados,
o que significa que é um recurso de alta qualidade com limitações conhecidas. A Criptografia para regras de correspondência
usadas no gerenciamento de duplicados 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.

Por exemplo, se você tiver adicionado um campo criptografado a uma regra de correspondência personalizada, a regra de correspondência
poderá identificar "Kate" e "kate" como correspondências, mas não "Kate" e "Katherine". Por enquanto, a criptografia para regras de
correspondência usadas no gerenciamento de duplicados não oferece suporte a dados criptografados de maneira probabilística.

Começar a usar esse recurso é extremamente fácil. Primeiramente, ative a criptografia determinística na página Configurações avançadas
de criptografia de plataforma. Em seguida, contate a Salesforce para ativar a compatibilidade da criptografia com o gerenciamento de
duplicados. Tendo feito isso, aplique o esquema de criptografia determinística aos campos de sua escolha.

Exemplo:  Digamos que você já esteja usando regras de correspondência personalizadas para localizar dados duplicados. Para
proteger seus dados, você quer criptografar os campos referenciados nas regras existentes. Antes de criptografar esses campos,
desativa as regras de correspondência personalizadas e certifique-se de que a criptografia determinística foi ativada para a sua
organização. Navegue até a página Política de criptografia e selecione os campos que deseja criptografar. Aplique o esquema de
criptografia determinística aos campos e salve o seu trabalho. Quando você reativar a regra de correspondência personalizada,
ela conseguirá identificar os dados criptografados.
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Descriptografar dados de campos em massa e automaticamente
Sua política de criptografia mudou? Temos uma boa notícia: simplificamos a descriptografia de dados e o cumprimento dos requisitos
de diligência devida nos metadados associados. Quando você desativa a criptografia em um campo, nós descriptografamos
automaticamente os dados na maioria dos tipos de campo. Entre em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce para obter ajuda
sobre a descriptografia de campos de Área de texto longo padrão e personalizados, bem como de arquivos e anexos.

Desative a criptografia em campos específicos e salve suas alterações. O serviço de Criptografia da plataforma do Salesforce Shield
executará imediatamente um trabalho assíncrono para descriptografar os dados nesses campos e sincronizar seus dados com a política
de criptografia atualizada. Quando o processo estiver concluído, você será notificado por email.

Ativar a criptografia de índices de pesquisa por autoatendimento em Configuração
Agora você tem uma ligação a menos para fazer para o suporte ao cliente. Você pode ativar a criptografia de índices de pesquisa
diretamente em Configuração sem ligar para a Salesforce. Gere um segredo do locatário do tipo de índice de pesquisa e, em seguida,
clique em uma caixa para aplicar o segredo do locatário a todos os seus arquivos de índice de pesquisa.

Começar a trabalhar imediatamente com páginas simplificadas de configuração de criptografia
Agora a Criptografia de plataforma Shield tem quatro páginas distintas, para que você possa se concentrar na tarefa a ser realizada. Seja
para ajustar suas políticas de criptografia, gerenciar o material de chave ou verificar suas estatísticas de criptografia, você encontrará o
que procura na árvore de Configuração.Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões
do aplicativo Salesforce.

O novo espaço de trabalho inclui:

• Configurações avançadas — Utilize configurações avançadas, como criptografia determinística e opções de BYOK personalizadas.

• Política de criptografia — Personalize e configure sua política de criptografia para campos específicos e aplique esquemas de
criptografia a campos padrão. Ative arquivos e anexos de criptografia e outros recursos, como o Chatter.

• Estatísticas de criptografia — Obtenha estatísticas relevantes para manter a conformidade, permaneça informado sobre suas
obrigações de rotação de chave e colete informações para simplificar o processo de criptografia em massa.

• Gerenciamento de chave — Gere, carregue e gerencie material de chave e certificados.

Verificar a cobertura criptográfica com estatísticas de criptografia (disponível ao público em geral)
Veja qual é a quantidade de dados criptografados com um segredo do locatário ativo. Obtenha estatísticas fundamentais sobre a
manutenção da conformidade, permaneça informado sobre suas obrigações de rotação de chave e simplifique o processo de criptografia
em massa. Você pode visualizar informações sobre arquivos, anexos e campos criptografados.Esse recurso está disponível no Lightning
Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Monitoramento de eventos: exclusão de arquivos de log e dados horários de
monitoramento de evento (beta)
Como parte de uma versão beta, agora você dispõe de arquivos de log de compromissos tanto horários como diários. Além disso, você
pode excluir arquivos de log de compromissos contendo atividade de usuários para cumprir suas políticas de segurança.

NESTA SEÇÃO:

Aumentar a proteção dos dados excluindo arquivos de log de compromissos

Para ajudá-lo a cumprir as normas de proteção de dados, agora é possível excluir os arquivos de log de compromissos. A exclusão
dos dados de arquivo de log de compromissos pode fazer parte de obrigações normativas, como o Direito de apagamento de dados.
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Rastrear ativos externos inseguros com arquivos de log de compromissos

O novo tipo de compromisso Ativos externos inseguros rastreia ativos externos acessados por meio do protocolo inseguro HTTP. O
compromisso lista todas as suas páginas do Salesforce que contêm ativos inseguros hospedados em sites de terceiros e foram
carregadas por usuários em um navegador Chrome, Firefox, Microsoft Edge ou Safari. Os ativos acessados por HTTP podem ser
manipulados por meio de ataques de intermediação ("man-in-the-middle") e outros tipos de ataques. Esses ataques podem induzir
os usuários a enviar suas credenciais do Salesforce para sites mal-intencionados. Recomendamos que você altere os URLs inseguros
de HTTP para HTTPS.

Rastrear ações de usuário de maneira mais abrangente em fluxos de trabalho baseados em tempo

Para aumentar a visibilidade do que aconteceu durante uma sessão de usuário específica, adicionamos os campos LOGIN_KEY
e SESSION_KEY  ao tipo de compromisso Fluxo de trabalho baseado em tempo.

Campos removidos em tipos de compromisso de EventLogFile

Para reforçar a proteção dos dados, removemos vários campos dos tipos de compromisso Downloads de anexo de documento,
Exibição de artigo do Knowledge e Logout no objeto padrão EventLogFile.

Aumentar a proteção dos dados excluindo arquivos de log de compromissos

EDIÇÕES

Disponível em: Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

Para ajudá-lo a cumprir as normas de proteção de dados, agora é possível excluir os arquivos de
log de compromissos. A exclusão dos dados de arquivo de log de compromissos pode fazer parte
de obrigações normativas, como o Direito de apagamento de dados.

As normas de proteção de dados e privacidade relacionadas a seguir exigem que os dados pessoais
de indivíduos sejam mantidos seguros e privados. Estas são algumas das normas que são importantes
para muitas empresas que coletam e processam dados de clientes.

• Regulação geral de proteção de dados (GDPR), União Europeia

• Lei de Proteção de Informações Pessoais (PIPA), Japão

• Lei de Proteção de Informações Pessoais e Documentos Eletrônicos (PIPEDA), Canadá

• Normas Federais de Processo Civil, Estados Unidos

Para conceder a permissão de exclusão de arquivos de log de compromissos a um usuário, você deve ativar uma configuração em
Configuração de monitoramento de evento que disponibiliza a permissão de usuário Excluir registros de monitoramento de evento.
Atribua a permissão de usuário a um conjunto de permissões. Em seguida, atribua o conjunto de permissões ao perfil dos usuários que
deverão estar autorizados a excluir arquivos de log de compromissos (por exemplo, administradores responsáveis pela conformidade).
Usando a API SOAP ou REST, você pode excluir o arquivo de log de compromissos que contém a atividade de usuário a ser removida.
Para obter mais detalhes, consulte a documentação sobre exclusão a seguir.

Nota:  Não é possível excluir linhas individuais de logs de compromissos. Como os logs de compromissos são armazenados em
formato de blob no banco de dados, é preciso excluir todo o arquivo de log que contém a atividade de usuário.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor da API REST: Excluir dados de monitoramento de eventos

Guia do desenvolvedor da API SOAP: delete()
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Rastrear ativos externos inseguros com arquivos de log de compromissos

EDIÇÕES

Disponível em: Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

O novo tipo de compromisso Ativos externos inseguros rastreia ativos externos acessados por meio
do protocolo inseguro HTTP. O compromisso lista todas as suas páginas do Salesforce que contêm
ativos inseguros hospedados em sites de terceiros e foram carregadas por usuários em um navegador
Chrome, Firefox, Microsoft Edge ou Safari. Os ativos acessados por HTTP podem ser manipulados
por meio de ataques de intermediação ("man-in-the-middle") e outros tipos de ataques. Esses
ataques podem induzir os usuários a enviar suas credenciais do Salesforce para sites
mal-intencionados. Recomendamos que você altere os URLs inseguros de HTTP para HTTPS.

O tipo de compromisso Ativos externos inseguros está disponível nas versões compatíveis do Salesforce sem custo adicional, juntamente
com os tipos de compromisso Login e Logout.

CONSULTE TAMBÉM:

Objetos alterados

Referência de objeto para Salesforce e Force.com: Tipo de evento de ativos externos inseguros

Rastrear ações de usuário de maneira mais abrangente em fluxos de trabalho baseados em
tempo

EDIÇÕES

Disponível em: Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

Para aumentar a visibilidade do que aconteceu durante uma sessão de usuário específica,
adicionamos os campos LOGIN_KEY  e SESSION_KEY  ao tipo de compromisso Fluxo de
trabalho baseado em tempo.

• LOGIN_KEY  – A string que une todos os eventos na sessão de login de um dado usuário. Ela
começa com um evento de login e termina com um evento de logout ou com a expiração da
sessão do usuário.

• SESSION_KEY—O ID exclusivo da sessão do usuário. Você pode usar esse valor para identificar
todos os eventos de usuário em uma sessão. Quando um usuário se desconecta e faz um novo login, uma nova sessão é iniciada.

Exemplo:  Use SESSION_KEY  para correlacionar vários eventos de log que ocorreram durante a mesma transação. Quando
uma ação de fluxo de trabalho dependente do tempo atualiza um registro, o que, por sua vez, aciona alterações adicionais, você
pode correlacionar todas as entradas do arquivo de log dessa transação usando SESSION_KEY.

CONSULTE TAMBÉM:

Objetos alterados

Referência de objeto para Salesforce e Force.com: Tipo de evento de fluxo de trabalho baseado em tempo

Campos removidos em tipos de compromisso de EventLogFile

EDIÇÕES

Disponível em: Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

Para reforçar a proteção dos dados, removemos vários campos dos tipos de compromisso Downloads
de anexo de documento, Exibição de artigo do Knowledge e Logout no objeto padrão EventLogFile.

Downloads de anexo de documento

Removemos o campo FILE_NAME. Se você tiver criado campos personalizados e precisar recuperar
dados do campo FILE_NAME, consulte o objeto padrão Documento. Por exemplo, SELECT
Name FROM Document WHERE Id=[valor ENTITY_ID nos dados de log
de Downloads de anexo de documento].

Exibição de artigo do Knowledge
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Removemos o campo USERNAME.

Logout

Removemos o campo USER_NAME.

CONSULTE TAMBÉM:

Objetos alterados

Verificação de integridade de segurança: novas configurações e
atualizações de linha de base personalizada facilitadas

EDIÇÕES

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

Adicionamos configurações que aumentam a segurança. Se estiver usando uma linha de base
personalizada, você será solicitado a adicionar as novas configurações à sua linha de base.

NESTA SEÇÃO:

A Verificação de integridade tem novas configurações de segurança

A Verificação de integridade de segurança tem seis configurações novas.Essas alterações se
aplicam ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Atualizar uma linha de base personalizada com novas configurações

Ocasionalmente nós adicionamos configurações à Verificação de integridade para aumentar a segurança. As configurações de
Verificação de integridade são adicionadas automaticamente ao Padrão de linha de base do Salesforce. Se você tiver uma linha de
base personalizada, poderá atualizá-la facilmente com as novas configurações diretamente a partir da UI. Essa alteração se aplica
tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

A Verificação de integridade tem novas configurações de segurança
A Verificação de integridade de segurança tem seis configurações novas.Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience e ao
Salesforce Classic.

Adicionamos a seguinte configuração de segurança de alto risco.

• Exigir conexões seguras (HTTPS) para todos os domínios de terceiros

Adicionamos estas configurações de segurança de médio risco.

• Ativar proteção de Política de segurança de conteúdo para modelos de email

• Ativar proteção XSS

• Ativar proteção de detecção de conteúdo

Adicionamos as seguintes configurações de segurança de baixo risco.

• Exigir verificação de identidade durante o registro de autenticação de dois fatores

• Exigir verificação de identidade para alteração do endereço de email

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Como a pontuação da verificação de integridade é calculada?

Ajuda do Salesforce: Personalizar os requisitos de arquivos da linha de base
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Atualizar uma linha de base personalizada com novas configurações
Ocasionalmente nós adicionamos configurações à Verificação de integridade para aumentar a segurança. As configurações de Verificação
de integridade são adicionadas automaticamente ao Padrão de linha de base do Salesforce. Se você tiver uma linha de base personalizada,
poderá atualizá-la facilmente com as novas configurações diretamente a partir da UI. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience
quanto ao Salesforce Classic.

Na primeira vez que você carregar sua linha de base personalizada depois que novas configurações tiverem sido adicionadas à Verificação
de integridade, você será solicitado a atualizá-la. Clique em Atualizar linha de base para adicionar as configurações. Se cancelar a
atualização, você verá novamente a solicitação na próxima vez que carregar a linha de base.

Exemplo: 

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Como a pontuação da verificação de integridade é calculada?

Ajuda do Salesforce: Personalizar os requisitos de arquivos da linha de base

Ajuda do Salesforce: Criar uma linha de base personalizada para verificação de integridade

Outras alterações de segurança: Proteger usuários contra links
mal-intencionados e agendar uma avaliação de segurança
Para proteger usuários contra links mal-intencionados, adicionamos um aviso que alerta os usuários antes que saiam do domínio
salesforce.com. Lembre-se de solicitar a aprovação e agendar uma avaliação de segurança antes de executar testes de vulnerabilidade
e penetração em ambientes do Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Alertar os usuários antes que eles sejam redirecionados para fora do Salesforce

Proteja seus usuários contra links mal-intencionados e atividades de phishing! Alerte-os com uma mensagem de aviso quando
clicarem em links que os levem para fora do domínio salesforce.com.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto
ao Salesforce Classic.

Agendar uma avaliação de segurança de ambientes do Salesforce antes dos testes

Antes de executar testes de vulnerabilidade e penetração em ambientes do Salesforce, solicite aprovação e agende uma avaliação
de segurança acessando o Portal de notificação de avaliação de segurança.
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Alertar os usuários antes que eles sejam redirecionados para fora do Salesforce

EDIÇÕES

Disponível em: Todas as
edições

Proteja seus usuários contra links mal-intencionados e atividades de phishing! Alerte-os com uma
mensagem de aviso quando clicarem em links que os levem para fora do domínio salesforce.com.Essa
alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Em Configuração, pesquise Configurações de sessão. Em Redirecionamentos, selecione
Avisar usuários antes que eles sejam redirecionados para fora do Salesforce. Isso é tudo.
Pronto! Agora, quando os usuários em sua organização clicarem em um link que os conduza para
fora do Salesforce, será exibido um aviso informando que eles estão saindo do domínio da Salesforce. Para reforçar a segurança, o aviso
também inclui o URL completo e o domínio de destino da navegação.

Agendar uma avaliação de segurança de ambientes do Salesforce antes dos testes

EDIÇÕES

Disponível em: Todas as
edições

Antes de executar testes de vulnerabilidade e penetração em ambientes do Salesforce, solicite
aprovação e agende uma avaliação de segurança acessando o Portal de notificação de avaliação
de segurança.

Envie sua solicitação pelo menos cinco dias úteis antes de iniciar os testes. Além disso, leia e aceite
o Acordo de avaliação de segurança fornecido ao iniciar sua solicitação. Lembre-se de compartilhar
esse acordo com a equipe que está realizando a avaliação de segurança.

CONSULTE TAMBÉM:

Teste de penetração e avaliação de vulnerabilidade de segurança do Salesforce

Perguntas frequentes sobre segurança da plataforma Salesforce

Salesforce IoT: API REST do IoT, nova UI de contexto, monitoramento
de uso do IoT e emails de alerta

EDIÇÕES

Disponível em: Lightning
Experience

Disponível em: Developer
Edition

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

Use o Salesforce IoT Explorer Edition para processar compromissos de dispositivos conectados
quase em tempo real e criar interações significativas com seus clientes. O Explorer oferece integração
imediata com os dados do Salesforce, permitindo que você tire o máximo de proveito dos seus
investimentos no Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) no Salesforce. Esta versão
inclui uma nova API REST do IoT para recuperar e manipular orquestrações e seus componentes
relacionados, bem como uma nova interface de usuário para contextos. Estamos introduzindo
também uma página de monitoramento de utilização do IoT, emails de alerta e a capacidade de
exportar e excluir dados do IoT para fins de privacidade de dados.

NESTA SEÇÃO:

Acessar e manipular componentes de IoT com a API REST do Salesforce IoT

A partir da versão 42.0 da API, você pode usar a API REST do Salesforce IoT para criar, recuperar,
atualizar e excluir suas orquestrações e contextos. Outras tarefas que podem ser realizadas incluem a ativação e desativação de uma
orquestração. Você também pode recuperar todas as instâncias de orquestração, excluir uma instância e recuperar dados de tráfego
e uso de orquestrações.
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Ver instantaneamente os eventos associados e o objeto do Salesforce

Um contexto especifica as origens de dados que uma orquestração pode acessar: um ou mais eventos de plataforma e, opcionalmente
um objeto do Salesforce. A nova página de contexto fornece uma representação visual dos compromissos e do objeto de referência
associados a uma orquestração.

Obter acesso imediato aos dados de uso do IoT

Monitore o uso de compromissos e orquestrações com base nas alocações totais na página Uso de compromissos. A página Uso de
compromissos mostra as alocações para a sua organização e o uso diário de compromissos atual. Ela também fornece uma
discriminação do uso por orquestração. Você pode ver quantas mensagens de compromisso cada orquestração processou e quantas
instâncias estão ativas.

Ser avisado sobre o uso com emails de alerta

Se sua organização tiver pelo menos uma orquestração ativa, emails de alerta automatizados serão enviados para os proprietários
da orquestração para avisá-los sobre altos números de uso. O proprietário da orquestração é o último usuário que ativou a orquestração.

Exportar e excluir dados do IoT para preservar a privacidade dos dados

Para cumprir as normas de proteção de dados e privacidade, você pode exportar e excluir dados do IoT usando a API REST. Você
pode exportar e excluir dados relacionados a orquestrações, como orquestrações, contextos e instâncias de orquestração.

CONSULTE TAMBÉM:

Trailhead: Fundamentos do IoT

Trailhead: Fundamentos do Salesforce IoT Explorer Edition

Ajuda do Salesforce: Salesforce IoT Explorer Edition

Acessar e manipular componentes de IoT com a API REST do Salesforce
IoT
A partir da versão 42.0 da API, você pode usar a API REST do Salesforce IoT para criar, recuperar, atualizar e excluir suas orquestrações e
contextos. Outras tarefas que podem ser realizadas incluem a ativação e desativação de uma orquestração. Você também pode recuperar
todas as instâncias de orquestração, excluir uma instância e recuperar dados de tráfego e uso de orquestrações.

Os recursos fornecidos pela API REST são baseados nos seguintes componentes relacionados a orquestrações:

• Contextos

• Orquestrações

• Ativações

• Instâncias

• Tráfego

• Dados de uso (por orquestração e para toda a organização do Salesforce)

CONSULTE TAMBÉM:

Guia de introdução à API REST do Salesforce IoT

Ver instantaneamente os eventos associados e o objeto do Salesforce
Um contexto especifica as origens de dados que uma orquestração pode acessar: um ou mais eventos de plataforma e, opcionalmente
um objeto do Salesforce. A nova página de contexto fornece uma representação visual dos compromissos e do objeto de referência
associados a uma orquestração.
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Para criar um contexto, em Configuração, insira IoT  na caixa Busca rápida e selecione Contextos. Você pode editar o contexto e
adicionar eventos de plataforma ou um objeto de referência do Salesforce.

Selecione um compromisso de plataforma usando um assistente, que inclui uma lista de eventos de plataforma predefinidos. Visualize
os campos de compromisso e selecione um campo-chave para corresponder a uma instância de orquestração. Somente campos elegíveis
para serem usados como chaves são mostrados. Da mesma forma, selecione um objeto do Salesforce e um campo-chave elegível usando
o assistente de dados de referência.
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Obter acesso imediato aos dados de uso do IoT
Monitore o uso de compromissos e orquestrações com base nas alocações totais na página Uso de compromissos. A página Uso de
compromissos mostra as alocações para a sua organização e o uso diário de compromissos atual. Ela também fornece uma discriminação
do uso por orquestração. Você pode ver quantas mensagens de compromisso cada orquestração processou e quantas instâncias estão
ativas.

Para acessar a página Uso de compromissos, em Configuração, insira IoT  na caixa Busca rápida e selecione Dados de uso.

Neste exemplo, a página de uso refere-se a uma organização com muitas orquestrações, mas somente duas são mostradas. O número
de mensagens de compromisso processadas em todas as orquestrações está abaixo da alocação de 500.000 compromissos por dia.

Nota:  As mensagens de compromisso acionam instâncias de orquestração e são processadas em lotes. Devido à natureza do
processamento de compromissos em lotes, ocasionalmente o uso da orquestração pode exceder ligeiramente a alocação da
instância.

Ser avisado sobre o uso com emails de alerta
Se sua organização tiver pelo menos uma orquestração ativa, emails de alerta automatizados serão enviados para os proprietários da
orquestração para avisá-los sobre altos números de uso. O proprietário da orquestração é o último usuário que ativou a orquestração.

Um email de alerta é enviado quando:

• O uso de uma instância da orquestração está próximo de sua alocação. Esse email é enviado para o proprietário da orquestração.

• O uso de compromissos em todas as orquestrações está próximo da alocação diária de mensagens de compromisso. Esse email é
enviado para todos os usuários que são proprietários de pelo menos uma orquestração ativa.

• As mensagens de compromisso não estão sendo processadas porque excederam a alocação da instância de orquestração ou a
alocação diária de compromissos. Dependendo da causa do alerta, o email é enviado para o proprietário da orquestração ou para
todos os usuários que são proprietários de pelo menos uma orquestração ativa.

Exportar e excluir dados do IoT para preservar a privacidade dos dados
Para cumprir as normas de proteção de dados e privacidade, você pode exportar e excluir dados do IoT usando a API REST. Você pode
exportar e excluir dados relacionados a orquestrações, como orquestrações, contextos e instâncias de orquestração.
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Desenvolvimento: Crie o seu próprio aplicativo Salesforce

Mais inteligência, componentes e APIs novos e aprimorados e ferramentas de desenvolvimento eficazes. Quer você esteja usando
componentes do Lightning, Visualforce, Apex ou nossas APIs com sua linguagem de programação favorita, essas melhorias na plataforma
Lightning o ajudarão a desenvolver excelentes aplicativos, integrações e pacotes para revenda a outras organizações.

NESTA SEÇÃO:

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, você pode aproveitar o poder do processamento de linguagem natural para analisar
texto e inferir o sentimento ou a intenção que ele expressa. Torne seus aplicativos mais inteligentes e pareça um gênio ao mesmo
tempo.

Componentes do Lightning: mais e melhores componentes para acelerar seu desenvolvimento

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 criar aplicativos e páginas para dispositivos móveis, Lightning Experience, Salesforce Classic
e comunidades.

Visualforce: prontidão para o Lightning Experience

Desenvolva aplicativos para personalizar sua organização usando o Visualforce. As alterações nesta versão buscam simplificar a
migração de páginas do Visualforce para o Lightning Experience.

Metadados personalizados: Facilidade de referenciamento de registros de tipo de metadados personalizados em regras de validação
(piloto)

Expanda o uso de tipos de metadados personalizados com ferramentas declarativas fáceis de usar. Essas alterações aplicam-se ao
Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Apex: Cache de plataforma no Lightning e novos métodos

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.

API

Acesse mais tipos de metadados e objetos de dados na API versão 42.0.

Depuração: melhorias no registro em log, mais opções de depuração para ISVs, tipos de compromisso para chamadas de objetos
externos

Os usuários de sites públicos não precisam mais de um cookie de navegador para ativar o log de depuração. Os logs de depuração
não são mais preenchidos com compromissos ENTERING_MANAGED_PKG  quando o seu nível de log para a categoria Apex
code é INFO ou DEBUG. Os ISVs agora recebem uma sessão gratuita do Depurador do cliente ISV mesmo que tenham adquirido
sessões do Depurador do Apex. Tipos de compromisso novos e atualizados permitem solucionar problemas de acesso a dados de
objetos externos.

Hub do desenvolvedor: Gerenciar suas organizações teste

Use o Hub do desenvolvedor (Dev Hub) para criar, excluir e gerenciar suas organizações teste. Depois de configurar seu projeto no
computador local, autorize a organização do Dev Hub usando a CLI do Salesforce.

Empacotamento: pacotes controlados pelo desenvolvedor (beta) com suporte a mais componentes e outros aprimoramentos

Crie e gerencie pacotes de segunda geração, incluindo pacotes controlados pelo desenvolvedor (DCP), usando o Salesforce CLI.
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Codificação mais inteligente com Extensões do Salesforce para VS Code

Atualizações das Extensões do Salesforce para VS Code, o pacote de extensão do Salesforce para o editor Visual Studio Code, são
liberadas com frequência quase semanal. Em versões recentes, aprimoramos os recursos de inteligência do código e tornamos a
extensão Depurador do Apex mais robusta. Estes são alguns destaques das atualizações que fizemos desde que o pacote de extensão
foi disponibilizado ao público em geral em meados de outubro de 2017.

Force.com IDE 2 beta descontinuado

A versão beta do Force.com IDE 2 foi descontinuada. Não forneceremos versões futuras dessa ferramenta e nenhum download
estará disponível após 3 de maio de 2018. Você não poderá acessar o Guia do desenvolvedor do Force.com IDE 2 a partir de 23 de
abril de 2018.

Economizar tempo com clonagem de sandboxes (beta)

Você pode criar um sandbox clonando um sandbox existente, em vez de usar a sua organização de produção como origem. Economize
tempo personalizando um sandbox com um conjunto de dados e metadados e replicando-o. A clonagem de sandbox simplifica a
presença de vários fluxos de trabalho concomitantes no ciclo de vida do seu aplicativo. Você pode configurar um sandbox para cada
tipo de trabalho, como desenvolvimento, teste e preparação. Seus colegas podem clonar facilmente sandboxes individuais em vez
de compartilhar um único sandbox, evitando invadir o espaço alheio.Esse recurso está disponível desde 12 de fevereiro de 2018,
quando o recurso beta de Clonagem de sandbox foi iniciado.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao
Salesforce Classic.

Salesforce CLI: Novos comandos e instalação mais fácil

Use a interface de linha de comando (CLI) do Salesforce para criar facilmente ambientes para desenvolvimento e teste, sincronizar
código-fonte, executar testes e controlar todo o ciclo de vida do aplicativo. Esses recursos novos e alterados estão disponíveis desde
que o Salesforce CLI v42 foi lançado em 10 de fevereiro de 2018.

ISVforce: Melhorias no upgrade automático

As ferramentas do ISVforce facilitam a distribuição e o gerenciamento de soluções do AppExchange. A manutenção de seus pacotes
gerenciados agora está mais simples, porque os conjuntos de valores globais e conjuntos de valores padrão comportam-se da
mesma maneira durante upgrades automáticos.

Mensagens corporativas: melhorias na captura de dados de alteração, eventos de plataforma de alto volume e melhor tratamento
da conexão na API de streaming

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.

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, você pode aproveitar o poder do processamento de linguagem natural para analisar texto e inferir o
sentimento ou a intenção que ele expressa. Torne seus aplicativos mais inteligentes e pareça um gênio ao mesmo tempo.

NESTA SEÇÃO:

O token JWT agora é mais longo

Os tokens JWT que você usa para chamar a API agora são mais longos. Você verá essa diferença quando usar a página da Web do
token em https://api.einstein.ai/token ou gerá-lo no código chamando o ponto final /oauth2/token.
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Alterar o ponto final da API para manter o acesso aos serviços da plataforma Einstein

Todos os serviços e funcionalidades da plataforma Einstein têm um novo endereço. Estamos desativando o ponto final
api.metamind.io. Atualize seu código e suas ferramentas para referenciar https://api.einstein.ai. Você continua
tendo acesso a todos os serviços da plataforma Einstein, somente o ponto final está sendo alterado.

Einstein Vision: detecção de objetos, obter todos os exemplos de imagem para um rótulo

O Einstein Vision lhe permite explorar o poder da IA e treinar modelos de aprendizagem profunda para reconhecer e classificar
imagens em escala. Você pode usar classificadores pré-treinados ou treinar seus próprios classificadores personalizados para solucionar
casos de uso específicos.

Einstein Language: métricas de curva de aprendizagem, curva de precisão e revocação, obtenção de todos os exemplos de texto
para um rótulo

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.

O token JWT agora é mais longo
Os tokens JWT que você usa para chamar a API agora são mais longos. Você verá essa diferença quando usar a página da Web do token
em https://api.einstein.ai/token ou gerá-lo no código chamando o ponto final /oauth2/token.
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CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Configuração de autorização

Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Gerar um token OAuth

Alterar o ponto final da API para manter o acesso aos serviços da plataforma Einstein
Todos os serviços e funcionalidades da plataforma Einstein têm um novo endereço. Estamos desativando o ponto final
api.metamind.io. Atualize seu código e suas ferramentas para referenciar https://api.einstein.ai. Você continua
tendo acesso a todos os serviços da plataforma Einstein, somente o ponto final está sendo alterado.
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Einstein Vision: detecção de objetos, obter todos os exemplos de imagem para um
rótulo
O Einstein Vision lhe permite explorar o poder da IA e treinar modelos de aprendizagem profunda para reconhecer e classificar imagens
em escala. Você pode usar classificadores pré-treinados ou treinar seus próprios classificadores personalizados para solucionar casos de
uso específicos.

NESTA SEÇÃO:

Localizar objetos de imagem com a detecção de objetos do Einstein

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 em uma imagem e fornece detalhes, como o tamanho e a
localização de cada objeto.

Obter todos os exemplos de imagem para um rótulo

Você pode retornar todos os exemplos de imagem para um único rótulo passando o ID do rótulo. Com essa nova chamada, você
pode direcionar os exemplos que deseja recuperar, em vez de obter todos os exemplos referentes a um conjunto de dados e paginar
através deles.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Introdução ao Salesforce Einstein Vision

Salesforce Einstein: pontuação de oportunidades, previsões, configuração facilitada e outras melhorias

Localizar objetos de imagem com a detecção de objetos do Einstein
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 em uma imagem e fornece detalhes, como o tamanho e a localização de
cada objeto.

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 de uso da API de
detecção de objetos são a localização de logotipos 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.
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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 as coordenadas da caixa delimitadora. 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": {

"minX": 536,
"minY": 322,
"maxX": 647,
"maxY": 385

}
},
{

"label": "Oat Cereal",
"probability": 0.9977386,
"boundingBox": {

"minX": 697,
"minY": 356,
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"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

Obter todos os exemplos de imagem para um rótulo
Você pode retornar todos os exemplos de imagem para um único rótulo passando o ID do rótulo. Com essa nova chamada, você pode
direcionar os exemplos que deseja recuperar, em vez de obter todos os exemplos referentes a um conjunto de dados e paginar através
deles.

Essa chamada de cURL retorna todos os rótulos para o ID de rótulo especificado.

curl-X GET -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache"
https://api.einstein.ai/v2/vision/examples?labelId=<LABEL_ID>
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A resposta é semelhante a este JSON.

{
"object": "list",
"data": [

{
"id": 322291,
"name": "583673532.jpg",
"location": "https://u7kEqOMaHuNOS7Wp2oOgtKQwPs2AgkwOwqHB...",
"createdAt": "2017-04-12T18:38:19.000+0000",
"label": {

"id": 3235,
"datasetId": 1000475,
"name": "Mountains",
"numExamples": 108

},
"object": "example"

},
{

"id": 322292,
"name": "483951488.jpg",
"location": "https://6fu7kEqOMaHuNOS7Wp2oOgtKQwPs2AgkwOwq...",
"createdAt": "2017-04-12T18:38:19.000+0000",
"label": {

"id": 3235,
"datasetId": 1000475,
"name": "Mountains",
"numExamples": 108

},
"object": "example"

}
]

}

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Obter todos os exemplos para um rótulo

Einstein Language: métricas de curva de aprendizagem, curva de precisão e
revocação, obtenção de todos os exemplos de texto para um rótulo
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.

NESTA SEÇÃO:

Incorporar processamento de linguagem natural aos seus aplicativos com o Einstein Language

Use o Einstein Language para analisar texto e determinar as metas do usuário ou o sentimento predominante no texto. O Einstein
Language agora está disponível ao público em geral.
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Entender o seu modelo de linguagem com métricas de curva de aprendizagem

A nova chamada de API de curva de aprendizagem obtém as métricas do modelo em cada época (iteração de treinamento) realizada
para criar um modelo de sentimento ou intenção. Use essas informações para ajustar o seu modelo e identificar o número ideal de
épocas para especificar quando você treinar um conjunto de dados.

Entender seu modelo de linguagem usando a curva de precisão e revocação

Quando você obtém métricas de modelo, a API agora retorna a curva de precisão e revocação do modelo de Linguagem do Einstein.
Essas métricas ajudam a entender até que ponto o modelo funciona bem.

Obter todos os exemplos de texto para um rótulo

Você pode retornar todos os exemplos de texto para um único rótulo passando o ID do rótulo. Com essa nova chamada, você pode
direcionar os exemplos que deseja recuperar, em vez de obter todos os exemplos referentes a um conjunto de dados e paginar
através deles.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Introdução ao Salesforce Einstein Language (beta)

Salesforce Einstein: pontuação de oportunidades, previsões, configuração facilitada e outras melhorias

Incorporar processamento de linguagem natural aos seus aplicativos com o Einstein Language
Use o Einstein Language para analisar texto e determinar as metas do usuário ou o sentimento predominante no texto. O Einstein
Language agora está disponível ao público em geral.

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.

• 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.

Entender o seu modelo de linguagem com métricas de curva de aprendizagem
A nova chamada de API de curva de aprendizagem obtém as métricas do modelo em cada época (iteração de treinamento) realizada
para criar um modelo de sentimento ou intenção. Use essas informações para ajustar o seu modelo e identificar o número ideal de
épocas para especificar quando você treinar um conjunto de dados.

Em cada época, a aprendizagem de máquina ocorre em segundo plano para criar o modelo. As informações de uma época são passadas
para a próxima época, dessa para a próxima, e assim sucessivamente. As métricas revelam a pontuação f1, a precisão, a matriz de confusão
e a precisão do teste em cada iteração de treinamento realizada para criar o modelo.

Nem sempre é melhor ter mais épocas. Por exemplo, você treina um conjunto de dados e especifica 100 épocas. Usando os dados da
curva de aprendizagem do modelo resultante, você constata que os resultados mais precisos para o conjunto de dados estão na 85ª
época.
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Você pode usar os dados da curva de aprendizagem para determinar se o ajuste do modelo é excessivo — ou seja, o modelo prevê com
precisão com dados de treinamento, mas não com dados não vistos. Ou você pode verificar se o modelo é insuficientemente ajustado
— ou seja, ele não prevê com precisão com dados de treinamento nem com dados não vistos.

Esta chamada de cURL retorna as métricas da curva de aprendizagem de um modelo.

curl-X GET -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache"
"https://api.einstein.ai/v2/language/models/TUWBAIRLFB3KKEDZMEGIUR6COM/lc?offset=62&count=3"

A resposta é semelhante a este JSON.

{
"object": "list",
"data": [

{
"epoch": 63,
"metricsData": {

"f1": [
0.8571428571428571,
0.9333333333333332,
1

],
"labels": [

"hourly-forecast",
"current-weather",
"five-day-forecast"

],
"testAccuracy": 0.9166666716337204,
"trainingLoss": 0.5773116968816421,
"confusionMatrix": [

[
3,
0,
0

],
[

1,
7,
0

],
[

0,
0,
1

]
],
"trainingAccuracy": 0.7377049253612268

},
"epochResults": {},
"object": "learningcurve"

},
{

"epoch": 64,
"metricsData": {

"f1": [
0.8571428571428571,
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0.9333333333333332,
1

],
"labels": [

"hourly-forecast",
"current-weather",
"five-day-forecast"

],
"testAccuracy": 0.8333333432674408,
"trainingLoss": 0.6600023683649107,
"confusionMatrix": [

[
3,
0,
0

],
[

1,
7,
0

],
[

0,
0,
1

]
],
"trainingAccuracy": 0.7213114851810893

},
"epochResults": {},
"object": "learningcurve"

},
{

"epoch": 65,
"metricsData": {

"f1": [
0.8571428571428571,
0.9333333333333332,
1

],
"labels": [

"hourly-forecast",
"current-weather",
"five-day-forecast"

],
"testAccuracy": 0.9166666716337204,
"trainingLoss": 0.6315541986192836,
"confusionMatrix": [

[
3,
0,
0

],
[
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1,
7,
0

],
[

0,
0,
1

]
],
"trainingAccuracy": 0.7377049248726641

},
"epochResults": {},
"object": "learningcurve"

}
]

}

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Obter a curva de aprendizagem do modelo

Entender seu modelo de linguagem usando a curva de precisão e revocação
Quando você obtém métricas de modelo, a API agora retorna a curva de precisão e revocação do modelo de Linguagem do Einstein.
Essas métricas ajudam a entender até que ponto o modelo funciona bem.

A curva de precisão e revocação contém valores independentes de rótulo referentes à precisão, revocação e pontuação f1 e os limiares
correspondentes.

{
"createdAt": "2017-10-26T18:00:32.000+0000",
"metricsData": {

"f1": [
0.8571428571428571,
0.9333333333333332,
1

],
"labels": [

"hourly-forecast",
"current-weather",
"five-day-forecast"

],
"testAccuracy": 0.9166666865348816,
"trainingLoss": 0.08212830490035722,
"confusionMatrix": [

[
3,
0,
0

],
[

1,
7,
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0
],
[

0,
0,
1

]
],
"trainingAccuracy": 0.9836065583541744,
"precisionRecallCurve": {

"f1": [
0.8571,
0.8148,
0.8462,
0.88,
0.9167,
0.8696,
0.8182,
0.8571,
0.8,
0.6667,
0.5882,
0.5,
0.4,
0.2857,
0.1538,
0

],
"recall": [

1,
0.9167,
0.9167,
0.9167,
0.9167,
0.8333,
0.75,
0.75,
0.6667,
0.5,
0.4167,
0.3333,
0.25,
0.1667,
0.0833,
0

],
"precision": [

0.75,
0.7333,
0.7857,
0.8462,
0.9167,
0.9091,
0.9,
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1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1

],
"threshold": [

0.1807,
0.1933,
0.3698,
0.3708,
0.5832,
0.6193,
0.626,
0.8401,
0.8404,
0.9023,
0.968,
0.9686,
0.9703,
0.9806,
0.981,
1

]
}

},
"id": "TUWBAIRLFB3KKEDZMEGIUR6COM",
"object": "metrics"

}

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Obter métricas de modelo

Obter todos os exemplos de texto para um rótulo
Você pode retornar todos os exemplos de texto para um único rótulo passando o ID do rótulo. Com essa nova chamada, você pode
direcionar os exemplos que deseja recuperar, em vez de obter todos os exemplos referentes a um conjunto de dados e paginar através
deles.

Essa chamada de cURL retorna todos os rótulos para o ID de rótulo especificado.

curl-X GET -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache"
https://api.einstein.ai/v2/language/examples?labelId=<LABEL_ID>

A resposta é semelhante a este JSON.

{
"object": "list",
"data": [

{
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"id": 1021817,
"createdAt": "2017-06-08T16:31:20.000+0000",
"label": {

"id": 16599,
"datasetId": 1000108,
"name": "negative",
"numExamples": 703

},
"object": "example"

},
{

"id": 1021818,
"createdAt": "2017-06-08T16:31:20.000+0000",
"label": {

"id": 16599,
"datasetId": 1000108,
"name": "negative",
"numExamples": 703

},
"object": "example"

},
{

"id": 1021819,
"createdAt": "2017-06-08T16:31:20.000+0000",
"label": {

"id": 16599,
"datasetId": 1000108,
"name": "negative",
"numExamples": 703

},
"object": "example"

}
]

}

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Einstein Platform Services: Obter todos os exemplos para um rótulo
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Componentes do Lightning: mais e melhores componentes para acelerar
seu desenvolvimento

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.

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 criar aplicativos e
páginas para dispositivos móveis, 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. Use o AppExchange para obter componentes
criados por parceiros da Salesforce ou publicar seus próprios componentes.

Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning.

NESTA SEÇÃO:

Usar without sharing em controladores @AuraEnabled do Apex com compartilhamento implícito
(atualização crítica)

Esta atualização crítica altera o comportamento de controladores @AuraEnabled  do Apex
que não especificam with sharing  ou without sharing  para without
sharing  por padrão. Essa alteração relaxa a segurança de controladores que não definem
explicitamente o comportamento de compartilhamento usando essas palavras-chave. A prática
recomendada é sempre usar with sharing  em controladores do Apex utilizados com
componentes do Lightning.

Acesso de aplicativos <lightning:container> à API é revogado (atualização crítica)

Acesso de aplicativos <lightning:container>  à API é revogado foi uma atualização crítica para a versão Winter '18 e será
aplicado a todas as organizações em 10 de fevereiro de 2018. Aplicativos Lightning que usam <lightning:container>  não
terão mais acesso às APIs REST de dentro do iframe. Os aplicativos ainda poderão acessar os dados da organização por meio de
chamadas remotas de Apex.

Biblioteca de componentes (beta): Exibir componentes personalizados e a documentação da interface

Encontre todos os componentes de seus pacotes e do seu namespace personalizado no mesmo lugar. Agora a documentação da
interface e os exemplos de código também estão disponíveis.

Validação para tipos de atributo de componente

O tipo de um atributo de componente é validado quando você salva o componente. A validação durante o salvamento ajuda a
descobrir erros de tipo de atributo no início do processo de desenvolvimento, evitando erros em tempo de execução. Mensagens
de erro sobre problemas de tipo de atributo economizam tempo e também costumam ser mais fáceis de revisar e entender.

Localizar componentes criados dinamicamente

Agora você pode usar cmp.find()  para localizar um componente que é criado dinamicamente com
$A.createComponent().

Substituições de ação que usam componentes do Lightning têm suporte nos aplicativos de console do Lightning

Prepare-se para ter um controle mais detalhado sobre o que os usuários veem quando estão exibindo ou editando um registro ou
abrindo uma lista. As substituições de ação que usam componentes do Lightning para Exibir, Novo, Editar e Guia agora têm suporte
em aplicativos de console do Lightning. Quando um usuário executa uma ação que foi substituída por um componente do Lightning,
o conteúdo da ação personalizada aparece em uma guia ou subguia. Quando a exibição dividida é aberta, as substituições de ação
de guia carregam o componente do Lightning em um contêiner de exibição dividida com 400 pixels de largura. Esse é um novo
recurso no Lightning Experience.
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Marca <style> não permitida em componentes

Você não pode adicionar uma marca <style>  à marcação do componente ou ao criar dinamicamente um componente em
código JavaScript. Essa restrição garante um melhor encapsulamento de componente e impede que a definição de estilo do
componente interfira no estilo de outro componente.

Alterações no Locker Service

A camada de arquitetura do Locker Service aprimora a segurança isolando componentes individuais do Lightning em seus próprios
contêineres e aplicando práticas recomendadas de codificação. A estrutura usa a Política de segurança de conteúdo (CSP) para
controlar a origem de um conteúdo que pode ser carregado em uma página. A compatibilidade do Locker Service melhorou
significativamente nesta versão.

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

Uma interface do Lightning permite que um componente seja usado em diferentes contextos ou receba dados de contexto adicionais.

Usar without sharing  em controladores @AuraEnabled  do Apex com
compartilhamento implícito (atualização crítica)
Esta atualização crítica altera o comportamento de controladores @AuraEnabled  do Apex que não especificam with sharing
ou without sharing  para without sharing  por padrão. Essa alteração relaxa a segurança de controladores que não definem
explicitamente o comportamento de compartilhamento usando essas palavras-chave. A prática recomendada é sempre usar with
sharing  em controladores do Apex utilizados com componentes do Lightning.

Fundamentos do comportamento de compartilhamento do Apex
Todos os controladores @AuraEnabled  personalizados são executados no modo do sistema. Consequentemente, as credenciais do
usuário atual não são usadas para executar a lógica do controlador, e as permissões e a segurança em nível de campo do usuário não
são aplicadas automaticamente.

Você pode escolher se um controlador respeitará os padrões de um usuário para toda a organização, a hierarquia de papéis e as regras
de compartilhamento usando as palavras-chave with sharing  na definição da classe ou do método. Para obter mais informações,
consulte: "Usar as palavras-chave with sharing  ou without sharing" no Guia do desenvolvedor do Apex.

Por padrão, classes do Apex cuja definição não especifica with sharing  ou without sharing  usam without sharing
implicitamente. Em outras palavras, elas se comportam como se without sharing  tivesse sido definido.

No entanto, classes do Apex que não definem explicitamente with sharing  ou without sharing  herdam o valor do contexto
em que são executadas. Portanto, quando uma classe sem um comportamento de compartilhamento explícito é chamada por uma
classe que define uma das palavras-chave, ela opera com o comportamento de compartilhamento da classe que a chamou.

O que muda com esta atualização crítica
Anteriormente, os controladores de componente do Lightning não definiam explicitamente um comportamento de compartilhamento
operavam como se with sharing  tivesse sido definido. Esse comportamento é o oposto da operação da Apex em outros contextos,
como em controladores do Visualforce.

Quando esta atualização crítica for ativada, o comportamento de compartilhamento do Apex code respeitará o comportamento
documentado e será consistente com o comportamento do Apex code em outros contextos. Assim, quando você chamar métodos de
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controlador @AuraEnabled  a partir do código de um componente do Lightning, se nem a classe e nem o método especificarem o
comportamento de compartilhamento, o método do controlador usará without sharing  implicitamente.

Impactos desta atualização crítica

Importante:  Esta atualização crítica relaxa a segurança do código de controlador de componente do Lightning afetado. Se você
tiver métodos ou classes de controlador @AuraEnabled  que não especifiquem explicitamente o comportamento de
compartilhamento, esses métodos de controlador poderão permitir o acesso a registros que não sejam de propriedade do usuário
atual quando esta atualização crítica for ativada.

A melhor maneira de se preparar para esta atualização crítica é assegurar que todo o seu código @AuraEnabled  controle explicitamente
o comportamento de compartilhamento usando as palavras-chave with sharing  ou without sharing. Se todo o seu código
@AuraEnabled  definir explicitamente o comportamento de compartilhamento, esta atualização crítica não terá efeito.

Embora teoricamente seja possível usar compartilhamento implícito e verificar a correção usando testes, essa estratégia é falha. É fácil
cometer um erro, e um erro é uma vulnerabilidade de segurança. Se usar compartilhamento implícito, você será responsável por garantir
que a segurança de acesso aos seus registros está correta.

Linha de tempo da atualização crítica

• Esta atualização crítica é desativada por padrão em organizações existentes na versão Spring '18.

• Esta atualização crítica é ativada por padrão em novas organizações criadas após a versão Spring '18.

• Esta atualização crítica será ativada automaticamente para todas as organizações na data de ativação automática, atualmente
programada para após a versão Summer '19 de produção. A data específica para a sua organização está disponível no Console de
atualização crítica em Configuração.

Ativar e testar esta atualização crítica
Esta atualização será ativada em todos os lugares na data da ativação automática. Recomendamos testar o código do seu controlador
de componente do Lightning em uma organização Developer Edition antes dessa data. Se você tiver que trabalhar em sua organização
de produção, faça isso fora dos horários de pico.

Para ativar e testar esta atualização crítica:

1. Em Configuração, insira Atualizações críticas  na caixa Busca rápida  e selecione Atualizações críticas.

2. Para usar without sharing  em controladores @AuraEnabled  do Apex com compartilhamento implícito, clique em Ativar.

3. Teste o comportamento de componentes que usam controladores sem as palavras-chave with sharing  ou without
sharing.

Cuidado:  Não é possível usar testes do Apex para testar o impacto desta atualização crítica sobre o comportamento de
compartilhamento de Apex code @AuraEnabled. Essa limitação se deve ao fato de que o Apex code executado por testes do
Apex já funciona corretamente e não muda quando a atualização crítica é ativada ou desativada. Teste os resultados no lado do
cliente dos seus componentes do Lightning, manualmente ou usando uma estrutura de teste como o Serviço de teste do Lightning,
para verificar se o comportamento é correto com a atualização crítica ativada.
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Acesso de aplicativos <lightning:container>  à API é revogado (atualização
crítica)
Acesso de aplicativos <lightning:container>  à API é revogado foi uma atualização crítica para a versão Winter '18 e será
aplicado a todas as organizações em 10 de fevereiro de 2018. Aplicativos Lightning que usam <lightning:container>  não
terão mais acesso às APIs REST de dentro do iframe. Os aplicativos ainda poderão acessar os dados da organização por meio de chamadas
remotas de Apex.

Esta atualização crítica remove o acesso a APIs do Salesforce a partir do iframe <lightning:container>, porque esse acesso é
um risco de segurança. Os aplicativos gerenciados têm acesso total à API e podem modificar registros que não deveriam ser usados por
esses aplicativos. Por exemplo, um aplicativo de lista de pendências poderia exibir e modificar dados em objetos não relacionados, como
Oportunidades.

Ativar e testar esta atualização crítica
Recomendamos testar esta atualização crítica e ativá-la agora. Esta atualização será aplicada automaticamente à sua organização na
data de ativação automática. Teste seus componentes <lightning:container>  em uma organização Developer Edition para
verificar se esses componentes <lightning:container>  continuam funcionando sem acesso à API. 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. Em Acesso de aplicativos <lightning:container>  à API é revogado, clique em Ativar.

3. Teste os componentes <lightning:container>  que usavam o acesso à API anteriormente.

Biblioteca de componentes (beta): Exibir componentes personalizados e a
documentação da interface
Encontre todos os componentes de seus pacotes e do seu namespace personalizado no mesmo lugar. Agora a documentação da
interface e os exemplos de código também estão disponíveis.

NESTA SEÇÃO:

Exibir recursos de componente do Lightning em pacotes e namespaces personalizados

Agora você pode encontrar a documentação de componentes, compromissos e interfaces de seus pacotes e namespaces
personalizados na Biblioteca de componentes (beta).

Exibir mais que atributos e métodos na documentação da interface

A guia Documentação fornece mais informações sobre uma interface.

Exibir recursos de componente do Lightning em pacotes e namespaces personalizados
Agora você pode encontrar a documentação de componentes, compromissos e interfaces de seus pacotes e namespaces personalizados
na Biblioteca de componentes (beta).

Os recursos (componentes, compromissos e interfaces) nos namespaces personalizados exibem atributos e métodos tanto globais como
não globais. Os recursos de pacotes gerenciados e não gerenciados exibem somente atributos e métodos globais. Por padrão, somente
a guia Especificação está disponível para esses recursos. A guia Especificação lista os atributos e métodos definidos no recurso – por
exemplo, o recurso .cmp  em um componente.
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Para fornecer sua própria documentação de componentes em namespaces e pacotes personalizados na guia Documentação, inclua
um recurso auradoc  no pacote. Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning: Fornecer documentação de componentes

Exibir mais que atributos e métodos na documentação da interface
A guia Documentação fornece mais informações sobre uma interface.

Anteriormente, a Biblioteca de componentes exibia somente a guia Especificação para interfaces. Agora você pode encontrar
documentação e exemplos de código na guia Documentação.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning: Fornecer documentação de componentes

Validação para tipos de atributo de componente
O tipo de um atributo de componente é validado quando você salva o componente. A validação durante o salvamento ajuda a descobrir
erros de tipo de atributo no início do processo de desenvolvimento, evitando erros em tempo de execução. Mensagens de erro sobre
problemas de tipo de atributo economizam tempo e também costumam ser mais fáceis de revisar e entender.

A validação rápida de tipos de atributo de componente se aplica a componentes definidos para a API versão 42.0 ou posterior.

Geralmente essa alteração não afeta o código existente. Em versões anteriores, a maioria dos erros de tipo de atributo causava problemas
em tempo de execução. A detecção de erros de tipo de atributo ao salvar apenas antecipa a descoberta do erro. De todo modo, você
precisa corrigi-lo.

No entanto, alguns erros de tipo de atributo – por exemplo, o uso de uma classe interna do Apex como um tipo de atributo de componente
– não geram erros em tempo de execução. Se você tiver um componente com esses tipos de erros, ao atualizar o componente para
usar a API 42.0 ou posterior, você não poderá salvar as alterações.

Se você encontrar esse problema, terá duas opções.

• Definir o componente para usar a API versão 41.0 ou anterior. Versões anteriores da API impedem que o serviço de validação verifique
erros de tipo de atributo.

• Corrigir o componente para usar um tipo com suporte para todos os atributos.

Exemplo: Exemplo de erro de tipo de atributo

Erros de validação de tipo de atributo falham com uma FIELD_INTEGRITY_EXCEPTION.
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CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning: Tipos de classe do Apex personalizados

Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning: Retornar dados de um controlador do Apex no lado do servidor

Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning: Validação ao salvar alterações de código

Localizar componentes criados dinamicamente
Agora você pode usar cmp.find()  para localizar um componente que é criado dinamicamente com $A.createComponent().

Nas versões anteriores, uma falha impedia que cmp.find(), o método padrão para localizar um componente, funcionasse com
componentes criados dinamicamente. Essa falha confundiu muita gente. Agora o método funciona conforme esperado.

Substituições de ação que usam componentes do Lightning têm suporte nos
aplicativos de console do Lightning
Prepare-se para ter um controle mais detalhado sobre o que os usuários veem quando estão exibindo ou editando um registro ou
abrindo uma lista. As substituições de ação que usam componentes do Lightning para Exibir, Novo, Editar e Guia agora têm suporte em
aplicativos de console do Lightning. Quando um usuário executa uma ação que foi substituída por um componente do Lightning, o
conteúdo da ação personalizada aparece em uma guia ou subguia. Quando a exibição dividida é aberta, as substituições de ação de
guia carregam o componente do Lightning em um contêiner de exibição dividida com 400 pixels de largura. Esse é um novo recurso
no Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:

Substituir ações de componente do Lightning em aplicativos de console do Lightning

Marca <style>  não permitida em componentes
Você não pode adicionar uma marca <style>  à marcação do componente ou ao criar dinamicamente um componente em código
JavaScript. Essa restrição garante um melhor encapsulamento de componente e impede que a definição de estilo do componente
interfira no estilo de outro componente.

A restrição ao uso da marca <style>  se aplica a componentes com a API versão 42.0 ou posterior.

Defina estilos de componente somente no recurso de estilo em um pacote de componente. Uma classe CSS especial THIS  é adicionada
a todos os elementos de nível superior em um componente. Na prática, a classe THIS  adiciona recursos de namespace a CSS e impede
que o CSS de um componente substitua o estilo de outro componente.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning: CSS em componentes
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Alterações no Locker Service
A camada de arquitetura do Locker Service aprimora a segurança isolando componentes individuais do Lightning em seus próprios
contêineres e aplicando práticas recomendadas de codificação. A estrutura usa a Política de segurança de conteúdo (CSP) para controlar
a origem de um conteúdo que pode ser carregado em uma página. A compatibilidade do Locker Service melhorou significativamente
nesta versão.

Comportamento quando uma Política de segurança de conteúdo rígida é ativada
Anteriormente, o Locker Service usava um iframe para isolar o código do componente quando uma Política de segurança de conteúdo
(CSP) mais rígida era ativada. Essa abordagem causava problemas quando a atualização crítica denominada Ativar Política de segurança
de conteúdo mais rígida para componentes do Lightning era ativada.

Nesta versão, o Locker Service elimina o iframe, de modo que tanto a estrutura quanto o código do componente são executados na
janela principal. O código de componentes personalizados continua a ser encapsulado pelo Locker Service, e não há alteração na
funcionalidade do Locker Service.

Agora a CSP rígida pode ser ativada sem problemas com a atualização crítica. Para obter mais informações, consulte Atualização crítica
para restrições de CSP mais rígidas.

Modo rígido em JavaScript
O modo rígido em JavaScript foi aprimorado. Para obter mais informações, consulte Aplicação do modo estrito JavaScript ES5

Melhor suporte à estrutura React
A compatibilidade com a estrutura React foi aprimorada.

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 42.0 e posterior.

lightning:carousel (beta)
Uma coleção de imagens que são exibidas horizontalmente, uma por vez.
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lightning:formattedAddress
Exibe um endereço formatado que fornece um link para o local especificado no Google Maps.

lightning:formattedName
Exibe um nome formatado que pode incluir uma saudação e um sufixo.

lightning:formattedTime
Exibe um horário formatado baseado na localidade do usuário.

lightning:inputAddress
Representa um campo composto de endereço que comporta rua, cidade, estado, código postal e país.

lightning:inputField
Um campo editável com um rótulo, texto de ajuda e um valor que corresponde a um campo em um objeto do Salesforce. Esse
componente deve estar aninhado em um componente lightning:recordEditForm.
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lightning:inputName
Representa um campo composto de nome que comporta saudação, nome, nome do meio, sobrenome, nome informal e sufixo.

lightning:listView
Representa um modo de exibição de lista de registros da sua propriedade ou aos quais você tem acesso de leitura e gravação, bem
como de registros compartilhados com você.

lightning:recordEditForm

Um layout de edição ou criação de registro que exibe um ou mais campos fornecidos por lightning:inputField.

lightning:pillContainer
Uma lista de pílulas agrupadas em um contêiner.

lightning:treeGrid
Uma exibição hierárquica de dados apresentada em uma tabela.
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lightningsnapin:prechatAPI
Permite a personalização da interface de usuário da página de pré-bate-papo no Bate-papo do Snap-Ins.

Componentes alterados
Os seguintes componentes foram alterados.

lightning:buttonIcon
A variante a seguir é nova.

• brand  — Cria um botão somente de ícone com o estilo azul do Salesforce.

lightning:buttonIconStateful
A variante a seguir é nova.

• border-filled  — Cria um botão somente de ícone com segundo plano branco.

lightning:combobox
O atributo a seguir foi alterado.

• name  – Esse atributo não é mais necessário.

lightning:datatable
Agora há suporte à quebra e recorte de texto dentro de uma coluna. A quebra de texto expande a altura das linhas para revelar mais
conteúdo. O conteúdo é recortado por padrão quando o número de caracteres excede a largura da coluna. Para alternar entre os
dois modos de exibição, selecione Quebrar texto ou Recortar texto no menu suspenso do cabeçalho da coluna.

Outros recursos agora com suporte incluem:

• Anexar ícones à coluna de cabeçalho

• Ações em nível de cabeçalho

• Carregamento infinito de linhas

• Ações em nível de linha

• Selecionar linhas programaticamente

• Usar um botão como um tipo de dados

Esses recursos são capturados pelas seguintes listas de atributos, propriedades de coluna e tipos de dados.

Os atributos a seguir são novos.

• enableInfiniteLoading  — Ativa ou desativa o carregamento infinito. O padrão é false.

• isLoading  — Especifica se há mais dados sendo carregados e, em caso afirmativo, exibe um controle giratório. O padrão é
false.

• loadMoreOffset  — Determina quando acionar o carregamento infinito com base na distância em pixels entre a posição
de rolamento da tabela e a parte inferior da tabela. O padrão é 20.
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• selectedRows  — Ativa a seleção programática da linha com uma lista de valores keyField.

• maxRowSelection  — Número máximo de linhas que podem ser selecionadas. Caixas de seleção são usadas por padrão,
e botões de opção são usados quando maxRowSelection  é 1.

• onheaderaction  — A ação que é executada quando uma ação de cabeçalho é clicada. Por padrão, isso também fecha o
menu de ações do cabeçalho.

• onloadmore  — A ação que é executada quando o carregamento infinito carrega mais dados.

• onresize  — A ação que é executada quando a tabela renderiza colunas, cada vez que uma coluna é renderizada.

• onrowaction  — A ação que é executada quando uma ação de linha é clicada. Por padrão, isso também fecha o menu de
ações de linha.

• rowNumberOffset  — Determina onde começar a contar o número de linhas. O padrão é 0.

• showRowNumberColumn  — Mostra ou oculta a coluna de números de linha. Defina como true para mostrar a coluna de
números de linha. O padrão é false.

As seguintes propriedades de coluna são novas.

• actions  — Anexa um menu suspenso de ações a uma coluna.

• cellAttributes  — Fornece personalização adicional, como a possibilidade de adicionar um ícone ao resultado. Você
pode passar os seguintes atributos: iconName, iconLabel, iconPosition.

• iconName  — O nome do ícone no Lightning Design System. Os nomes são escritos no formato standard:opportunity.
O ícone é adicionado à esquerda do rótulo do cabeçalho.

Os seguintes tipos de dados agora têm suporte:

• action  — Exibe um menu suspenso usando lightning:buttonMenu  com ações como itens de menu. Esse tipo de
dados aceitas as seguintes propriedades typeAttributes: rowActions  e menuAlignment.

• button  — Exibe um botão usando lightning:button. Esse tipo de dados aceitas as seguintes propriedades
typeAttributes: disabled, iconName, iconPosition, label, name, title, variant.

O tipo de dados url  agora aceita a seguinte propriedade typeAttributes.

• label  — O texto a ser exibido no link.

O tipo date  agora aceita as seguintes propriedades typeAttributes.

• day  — Os valores válidos são numeric  e 2-digit.

• era  — Os valores válidos são narrow, short  e long.

• hour  — Os valores válidos são numeric  e 2-digit.

• hour12  — Determina se a hora será exibida no formato 12-hour. Se false, a hora é exibida como 24-hour. A configuração
padrão é determinada pela localidade do usuário.

• minute  — Os valores válidos são numeric  e 2-digit.

• month  — Os valores válidos são 2-digit, narrow, short  e long.

• second  — Os valores válidos são numeric  e 2-digit.

• timeZone  — O fuso horário a ser utilizado. As implementações podem incluir qualquer fuso horário listado no banco de
dados de fusos horários da IANA. O padrão é o fuso horário padrão do tempo de execução. Use esse atributo somente se quiser
substituir o fuso horário padrão.

• timeZoneName  — Os valores válidos são short  e long. Por exemplo, o fuso horário do Pacífico será exibido como PST
se você usar short  ou Pacific Standard Time  se você usar long.

• weekday  — Os valores válidos são narrow, short  e long.

• year  — Os valores válidos são numeric  e 2-digit.
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lightning:dualListbox
O atributo a seguir foi alterado.

• name  – Esse atributo não é mais necessário.

lightning:fileUpload
O atributo a seguir é novo e mudou desde sua versão inicial.

• name  — Especifica o nome do elemento de entrada. Esse atributo não é mais necessário.

lightning:flow
O atributo onstatuschange  retorna parâmetros adicionais.

• guid  — O GUID da entrevista.

• helpText  — O texto de ajuda para a tela atual.

lightning:helptext
Esse componente não exige mais a versão 41.0. Agora ele pode ser usado com qualquer versão da API a partir da versão 37.0.

lightning:input
O atributo a seguir foi alterado.

• formatter  — O formatador percent-fixed  é novo para type="number". Ele exibe o valor de entrada inalterado
– por exemplo, se você inserir 10, será exibido 10%. Além disso, o valor percentual agora é arredondado para a última casa
decimal quando o valor step  é fornecido. Por exemplo, quando step="0.001"  e o valor 0.12345  é fornecido com o
formatador percent, você vê 12.345%  em vez de 12%  no evento blur. Da mesma forma, quando step="0.001"  e
o valor 12.3456  é fornecido com o formatador percent-fixed, você vê 12.346%.

• name  – Esse atributo não é mais necessário.

lightning:inputRichText
Os atributos a seguir são novos.

• ariaLabel  – Rótulo descrevendo o editor de rich text para tecnologias assistivas.

• ariaLabelledby  – Um ID de elemento que fornece um rótulo para o editor de rich text.

• ariaDescribedby  – Uma lista separada por espaço de IDs de elemento que fornece rótulos descritivos para o editor de
rich text.

lightning:outputField
O atributo a seguir é novo.

• class  — A classe CSS do elemento externo, além das classes de base do componente.

lightning:radioGroup
O atributo a seguir foi alterado.

• name  – Esse atributo não é mais necessário.

lightning:recordViewForm
O atributo a seguir é novo.

• class  — A classe CSS do elemento externo, além das classes de base do componente.

lightning:select
O atributo a seguir foi alterado.

• name  – Esse atributo não é mais necessário.

lightning:textarea
O atributo a seguir foi alterado.

• name  – Esse atributo não é mais necessário.
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lightning:verticalNavigation
O atributo a seguir é novo.

• ariaLabel  — O atributo aria-label do componente de navegação.

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.

Eventos do Omni-Channel

Os eventos de console do Omni-Channel no Kit de ferramentas de integração do Salesforce Console agora estão disponíveis com
Componentes do Lightning. Para obter mais informações, consulte APIs do Salesforce Console.

Eventos alterados
O evento a seguir foi alterado.

aura:locationChange
A atualização crítica que ativa um novo formato de URL para o Lightning Experience e o aplicativo Salesforce móvel altera a forma
pela qual os URLs afetam a navegação em um aplicativo. As alterações no fragmento de hash em um URL eram fundamentais para
a navegação no formato de URL antigo. Com o novo formato de URL, o fragmento de hash não é mais tão relevante para a navegação.

aura:locationChange  rastreia as alterações no fragmento de hash em um URL. O compromisso não mudou, mas deixou
de ser útil para rastrear a navegação com o novo formato de URL.

Interfaces novas e alteradas do Lightning
Uma interface do Lightning permite que um componente seja usado em diferentes contextos ou receba dados de contexto adicionais.

Novas interfaces
As interfaces a seguir são novas.

lightning:availableForFlowScreens
Permite usar um componente em uma tela de fluxo. Para obter mais informações, consulte Criar telas de fluxo mais sofisticadas com
componentes do Lightning.

lightningsnapin:prechatUI
Permite que um componente seja usado como um modelo de página do Lightning personalizado para uma página de pré-bate-papo
do Bate-papo do Snap-Ins. Para obter mais informações, consulte Personalizar o pré-bate-papo com componentes do Lightning.

Interfaces alteradas
A seguinte interface foi alterada.

clients:hasItemContext
Permite que um componente acesse o email e os compromissos de calendário no Lightning for Outlook e Lightning for Gmail, agora
com modos de leitura e composição.
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Visualforce: prontidão para o Lightning Experience

EDIÇÕES

Disponível em: Salesforce
Classic e Lightning
Experience

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

Desenvolva aplicativos para personalizar sua organização usando o Visualforce. As alterações nesta
versão buscam simplificar a migração de páginas do Visualforce para o Lightning Experience.

Para obter mais informações sobre os recursos afetados por essas melhorias, consulte o Guia do
desenvolvedor do Visualforce.

NESTA SEÇÃO:

Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Community Builder, Site.com Studio e
arquivos de conteúdo (atualização crítica)

Estamos estabilizando o nome de host de URLs do Visualforce, do Community Builder, do
Site.com Studio e de arquivos de conteúdo removendo os nomes de instância dos URLs. Esta
atualização crítica se aplica a organizações que têm um Meu domínio implantado. Ela será
ativada automaticamente em 16 de março de 2019.

Ativar o tema de UI do Lightning Console (atualização crítica)

Essa atualização crítica ativa o Tema de UI exclusivo do Lightning Console, Theme4u, e será ativada automaticamente em 5 de
outubro de 2018. No momento, $User.UITheme  ou $User.UIThemeDisplayed  retorna Theme4d  para páginas do
Visualforce em aplicativos padrão do Lightning Experience e em aplicativos Lightning Console. Após a ativação da atualização crítica,
os aplicativos Lightning Console retornarão Theme4u, permitindo que as páginas do Visualforce diferenciem entre aplicativos
padrão do Lightning Experience e aplicativos Lightning Console.

Simplificar a distribuição de Visualforce no Lightning Experience

O Relatório de Visualforce do Lightning Experience agora fornece mais informações e recomendações para ajudá-lo a adequar suas
páginas ao Lightning Experience. O relatório identifica quais páginas do Visualforce são substituições, guias, páginas integradas ou
componentes de painel. Ele também fornece recomendações de estilização e as próximas etapas a serem concluídas para compatibilizar
a aparência das páginas do Visualforce com o Lightning Experience. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto
ao Salesforce Classic.

<apex:slds> oferece suporte ao Lightning Experience e a estilos personalizados

O componente <apex:slds>  inclui folhas de estilo do Lightning Design System em páginas do Visualforce. Na versão Spring
'18, esse componente adota automaticamente o estilo mais recente do Lightning Experience ou o tema personalizado da sua
organização. Para aplicar essa alteração às suas páginas do Visualforce, atualize o nível da API da página para 42.0 ou posterior.Esse
recurso está disponível no Lightning Experience e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Detectar o tema da UI do console do Lightning em páginas do Visualforce

Suas páginas do Visualforce podem detectar se foram carregadas em aplicativos Lightning com navegação de console ou com
navegação padrão. Esse é um novo recurso no Lightning Experience.
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Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Community Builder, Site.com
Studio e arquivos de conteúdo (atualização crítica)

EDIÇÕES

Disponível em: Salesforce
Classic e Lightning
Experience

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

Estamos estabilizando o nome de host de URLs do Visualforce, do Community Builder, do Site.com
Studio e de arquivos de conteúdo removendo os nomes de instância dos URLs. Esta atualização
crítica se aplica a organizações que têm um Meu domínio implantado. Ela será ativada
automaticamente em 16 de março de 2019.

Antes da versão Winter '18, os URLs de arquivos de conteúdo, Visualforce, Community Builder e
Site.com Studio incluíam o nome de instância da organização mesmo quando um nome Meu
domínio era implantado. Um nome de instância identifica onde sua organização do Salesforce está
hospedada.

Quando removemos o nome de instância dos seus URLs, os nomes de host mudam.

Aqui estão dois exemplos.

• mydomain--c.visualforce.com substitui mydomain--c.na1.visual.force.com

• mydomain--c.documentforce.com substitui mydomain--c.na1.content.force.com

Nota:  Todos os URLs *.content.force.com serão substituídos por *.documentforce.com.

Após esta atualização, um URL que inclua um nome de instância, como um Indicador de entidade, redirecionará automaticamente para
o novo nome de host.

Esta atualização pode desconectar usuários que estejam acessando URLs do Visualforce, do Community Builder, do Site.com Studio e
de arquivos de conteúdo. Para minimizar as interrupções, recomendamos ativar esta atualização crítica fora dos horários de pico.

Teste esta atualização crítica
Recomendamos que você teste esta atualização em um sandbox para certificar-se de que os novos URLs funcionam com firewalls e
servidores proxy no caminho de rede entre seus usuários e o Salesforce. Firewalls e servidores proxy que filtram por nome de host
também terão que confiar no seguinte:

• *.visualforce.com

• *.documentforce.com

• *.salesforce-communities.com

Ativar o tema de UI do Lightning Console (atualização crítica)
Essa atualização crítica ativa o Tema de UI exclusivo do Lightning Console, Theme4u, e será ativada automaticamente em 5 de outubro
de 2018. No momento, $User.UITheme  ou $User.UIThemeDisplayed  retorna Theme4d  para páginas do Visualforce em
aplicativos padrão do Lightning Experience e em aplicativos Lightning Console. Após a ativação da atualização crítica, os aplicativos
Lightning Console retornarão Theme4u, permitindo que as páginas do Visualforce diferenciem entre aplicativos padrão do Lightning
Experience e aplicativos Lightning Console.

Teste esta atualização crítica
Antes da ativação da atualização crítica, o código usado para determinar se a página do Visualforce é usada no Lightning Experience
precisa de alterações. Por exemplo, o código a seguir deve ser alterado:

function inLightningExperience () {
return 'Theme4d' === '{!$User.UIThemeDisplayed}';

}
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Em vez disso, use o seguinte código para determinar se a página está no Lightning Experience:

function inLightningExperience () {
return ['Theme4d', 'Theme4u'].indexOf('{!$User.UIThemeDisplayed}') > -1;

}

CONSULTE TAMBÉM:

Detectar o tema da UI do console do Lightning em páginas do Visualforce

Simplificar a distribuição de Visualforce no Lightning Experience

PERMISSÕES DO
USUÁRIO

Para executar o Relatório de
Visualforce do Lightning
Experience:
• Personalizar aplicativo E

Modificar todos os
dados

Para receber o email com o
Relatório de Visualforce:
• Em Configuração do

Salesforce, Capacidade
de entrega de email
definida para o nível de
acesso Todos os emails

O Relatório de Visualforce do Lightning Experience agora fornece mais informações e recomendações
para ajudá-lo a adequar suas páginas ao Lightning Experience. O relatório identifica quais páginas
do Visualforce são substituições, guias, páginas integradas ou componentes de painel. Ele também
fornece recomendações de estilização e as próximas etapas a serem concluídas para compatibilizar
a aparência das páginas do Visualforce com o Lightning Experience. Essa alteração se aplica tanto
ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Nós estimamos a quantidade de tempo e trabalho exigida por suas recomendações do Visualforce.
Essas estimativas são baseadas no número médio de horas consumido por tarefas específicas de
migração do Visualforce.

Você pode executar o Relatório de Visualforce diretamente a partir do arquivo PDF do Relatório de
prontidão. O relatório avalia somente as páginas que foram acessadas nos últimos 90 dias.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Verificar sua preparação para o Lightning Experience

Atualizar as informações sobre sua prontidão para o Lightning Experience

<apex:slds>  oferece suporte ao Lightning Experience e a estilos personalizados
O componente <apex:slds>  inclui folhas de estilo do Lightning Design System em páginas do Visualforce. Na versão Spring '18,
esse componente adota automaticamente o estilo mais recente do Lightning Experience ou o tema personalizado da sua organização.
Para aplicar essa alteração às suas páginas do Visualforce, atualize o nível da API da página para 42.0 ou posterior.Esse recurso está
disponível no Lightning Experience e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Para configurar temas, em Configuração, insira Temas e identidade visual  na caixa Busca rápida e selecione Temas e
identidade visual. Você pode escolher entre temas integrados do Salesforce e temas personalizados criados com suas próprias imagens
e cores.

Esta é uma página do Visualforce sem as atualizações de <apex:slds>.
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Esta é uma página do Visualforce com o componente <apex:slds>  atualizado. Observe como o tema personalizado aparece no
cabeçalho e nos botões.

Somente componentes do Lightning Design System incluídos por <apex:slds>  são estilizados. Consulte o site do Lightning Design
System para obter mais informações.

CONSULTE TAMBÉM:

Lightning Design System

Usar temas para reforçar a identidade visual no Lightning Experience

Guia do desenvolvedor do Visualforce: Referência do componente <apex:slds>

Detectar o tema da UI do console do Lightning em páginas do Visualforce
Suas páginas do Visualforce podem detectar se foram carregadas em aplicativos Lightning com navegação de console ou com navegação
padrão. Esse é um novo recurso no Lightning Experience.
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Verifique o valor de Theme4u  na lógica de detecção do contexto de UI do console usando, por exemplo, as variáveis globais
$User.UITheme  e $User.UIThemeDisplayed.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Visualforce: $User.UITheme e $User.UIThemeDisplayed

Ativar o tema de UI do Lightning Console (atualização crítica)

Metadados personalizados: Facilidade de referenciamento de registros
de tipo de metadados personalizados em regras de validação (piloto)

EDIÇÕES

Disponível em: Edições
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer e Database.com

As organizações da
Professional Edition podem
criar, editar e excluir
somente registros de
metadados personalizados
de tipos em pacotes
instalados.

Expanda o uso de tipos de metadados personalizados com ferramentas declarativas fáceis de usar.
Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

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.

NESTA SEÇÃO:

Usar fórmulas de regra de validação com tipos de metadados personalizados (piloto)

Se você usa regras de validação, já sabe como elas podem ser úteis, mas alguns valores precisam
ser especificados diretamente no código. Agora você pode armazenar os valores que antes precisava codificar em tipos de metadados
personalizados e referenciá-los em suas regras de validação.

Inserir campos facilmente em tipos de metadados personalizados (piloto)

A caixa de diálogo Inserir campo facilita o referenciamento de registros de tipo de metadados personalizados sem exigir nenhuma
codificação.

Usar fórmulas de regra de validação com tipos de metadados personalizados (piloto)
Se você usa regras de validação, já sabe como elas podem ser úteis, mas alguns valores precisam ser especificados diretamente no
código. Agora você pode armazenar os valores que antes precisava codificar em tipos de metadados personalizados e referenciá-los em
suas regras de validação.

Exemplo: Use uma fórmula de regra de validação para limitar a 10% os descontos em certas marcas. Você pode usar regras de
validação sem metadados personalizados. Entretanto, para alterar uma quantia, você precisa atualizar o valor codificado. Se tiver
várias regras de validação que verifiquem o valor do desconto, você terá que gerenciar todas elas. Em vez disso, use uma fórmula
de regra de validação com tipos de metadados personalizados.

1. Crie um tipo de metadados personalizados. Neste exemplo, nós o chamamos de DiscountLimits.

2. Crie um campo personalizado para o seu tipo. Nós o chamamos de maxDiscount.

3. Crie um registro. Nós o chamamos de FoodDiscount.
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Ao terminar, você poderá referenciar o tipo de metadados personalizados em sua regra de validação. A sintaxe é:

$CustomMetadata.CustomMetadataTypeAPIName.RecordAPIName.FieldAPIName

É importante usar os sufixos corretos. Para o tipo de metadados personalizados, use __mdt. Para campos, use __c. Registros
não precisam de sufixo. Sua regra de validação para esse exemplo será semelhante a esta:

Discount > $CustomMetadata.DiscountLimits__mdt.FoodDiscount.maxDiscount__c

Inserir campos facilmente em tipos de metadados personalizados (piloto)
A caixa de diálogo Inserir campo facilita o referenciamento de registros de tipo de metadados personalizados sem exigir nenhuma
codificação.

Exemplo:  Para inserir um campo chamado maxDiscount de um tipo de metadados personalizados chamado DiscountLimits, na
caixa de diálogo Inserir campo, selecione $CustomMetadata > e faça sua seleção.

Apex: Cache de plataforma no Lightning e novos métodos

EDIÇÕES

Disponível em: Salesforce
Classic e Lightning
Experience

Disponível em: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer e Database.com
Editions

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.

Para obter mais informações sobre essas melhorias, consulte o Guia do desenvolvedor do Apex.

NESTA SEÇÃO:

Cache de plataforma: agora disponível no Lightning

Agora você pode usar o Cache de plataforma no Lightning Experience e no Salesforce Classic.
Anteriormente, o suporte era limitado ao Salesforce Classic. O uso do Cache de plataforma pode
melhorar significativamente o desempenho dos seus aplicativos.

Apex: Classes novas e alteradas

Estas classes são novas ou foram alteradas.

ConnectApi (Chatter no Apex): classes e enumerações novas e alteradas

Crie experiências personalizadas no Salesforce usando o Chatter no Apex. Agora você pode obter até 100 comentários por vez, obter
listas de usuários que votaram em publicações ou comentários e depurar atividades relacionadas ao Chatter dos usuários.
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Cache de plataforma: agora disponível no Lightning
Agora você pode usar o Cache de plataforma no Lightning Experience e no Salesforce Classic. Anteriormente, o suporte era limitado ao
Salesforce Classic. O uso do Cache de plataforma pode melhorar significativamente o desempenho dos seus aplicativos.

CONSULTE TAMBÉM:

https://help.salesforce.com/articleView?id=data_platform_cache.htm

Apex: Classes novas e alteradas
Estas classes são novas ou foram alteradas.

NESTA SEÇÃO:

Classes do Apex alteradas

Estas classes existentes têm métodos ou constantes novos ou alterados.

Classes do Apex alteradas
Estas classes existentes têm métodos ou constantes novos ou alterados.

Classe Auth.SessionManagement

Novos métodos

finishLoginFlow()
Finalizar o processo do fluxo de login em uma página do Visualforce e redirecionar o usuário para a página inicial padrão.

finishLoginFlow(startUrl)
Finalizar o processo do fluxo de login em uma página do Visualforce e redirecionar o usuário para o URL inicial especificado.

Classe Flow.Interview
O objeto Entrevista agora oferece suporte a fluxos com namespace neste formato: Flow.Interview.namespace.flowName.

Novos métodos

createInterview(flowName, inputVariables)
Cria uma entrevista para um fluxo.

createInterview(namespace, flowName, inputVariables)
Cria uma entrevista para o fluxo com namespace.

Classe Messaging.SingleEmailMessage

Novo método

getTemplateName()
Retorna o nome do modelo usado para criar o email.

Classe Metadata.AnalyticsCloudComponentLayoutItem

Nova propriedade

showHeader
Se true, inclui a barra de cabeçalho do painel. Se false, o painel aparece sem uma barra de cabeçalho.
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Classe Metadata.SidebarComponent

Novas propriedades

createAction
Se o componente é um campo de pesquisa, o nome da ação rápida usada para criar um registro.

enableLinking
Se o componente é um campo de pesquisa, permite que os usuários associem um registro a esse campo.

updateAction
Se o componente é um campo de pesquisa, o nome da ação rápida usada para atualizar um registro.

Classe System.List

Novos métodos

contains(listElement)
Retorna true  quando a lista contém o elemento especificado.

indexOf(listElement)
Retorna o índice da primeira ocorrência do elemento especificado nessa lista. Se a lista não contém o elemento, retorna -1.

Classe System.PageReference

Novo método

renderStoredEmailTemplate(templateId, whoId, whatId, attachmentRetrievalOption,
updateEmailTemplateUsage)

Uma nova substituição desse método, contendo um novo parâmetro, updateEmailTemplateUsage. Esse parâmetro
especifica se o campo de utilização no registro EmailTemplate será atualizado após uma renderização bem-sucedida.

ConnectApi (Chatter no Apex): classes e enumerações novas e alteradas
Crie experiências personalizadas no Salesforce usando o Chatter no Apex. Agora você pode obter até 100 comentários por vez, obter
listas de usuários que votaram em publicações ou comentários e depurar atividades relacionadas ao Chatter dos usuários.

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, você pode acessar alguns dados do Chatter usando consultas SOQL e objetos. 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.
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Enumerações do Chatter no Apex novas e alteradas

Estes enums são novos ou foram alterados nesta versão.

Classes do Chatter no Apex novas e alteradas
Estas classes são novas ou foram alteradas nesta versão.

Feeds do Chatter

Estes métodos novos ou alterados estão na classe ConnectApi.ChatterFeeds. Exceto quando indicados como existentes, estes
métodos são novos.

Obter metadados de link para URLs

• getLinkMetadata(communityId, urls)

Obter até 100 comentários

• getCommentBatch(communityId, commentIds)

Obter uma lista de usuários que votaram de maneira favorável ou desfavorável a uma publicação de feed

• getVotesForFeedElement(communityId, feedElementId, vote)

• getVotesForFeedElement(communityId, feedElementId, vote, pageParam, pageSize)

Obter uma lista dos usuários que votaram de maneira favorável ou desfavorável a um comentário

• getVotesForComment(communityId, commentId, vote)

• getVotesForComment(communityId, commentId, vote, pageParam, pageSize)

Publicar um comentário com um artigo do Knowledge existente como anexo
Use este método existente com o novo ConnectApi.RecordCapabilityInput.

• postCommentToFeedElement(communityId, feedElementId, comment, feedElementFileUpload)

Obter a cinco principais perguntas não respondidas para o usuário do contexto em uma comunidade (piloto)

• getTopUnansweredQuestions(communityId)  (piloto)

• getTopUnansweredQuestions(communityId, filter)  (piloto)

• getTopUnansweredQuestions(communityId, pageSize)  (piloto)

• getTopUnansweredQuestions(communityId, filter, pageSize)  (piloto)

Esses métodos têm métodos de teste correspondentes definidos.

Nota:  Fornecemos as cinco principais perguntas não respondidas 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. As cinco principais
perguntas não respondidas 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.

Tópicos gerenciados

Estes métodos alterados estão na classe ConnectApi.ManagedTopics.
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Obter até oito níveis de tópicos gerenciados
Anteriormente, estes métodos retornavam até três níveis de tópicos. Agora você pode usar depth  para especificar uma profundidade
de 1 a 8.

• getManagedTopic(communityId, managedTopicId, depth)

• getManagedTopics(communityId, managedTopicType, depth)

• getManagedTopics(communityId, managedTopicType, recordIds, depth)

Usuários

Estes novos métodos estão na classe ConnectApi.ChatterUsers.

Exportar as atividades relacionadas ao Chatter de um usuário

• exportUserActivities(communityId, userId)

Depurar as atividades relacionadas ao Chatter de um usuário

• purgeUserActivities(communityId, userId)

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.CommentCapabilitiesInput
Essa classe de entrada tem estas novas propriedades.

• feedEntityShare  — Entidade de feed para compartilhar no comentário.

• record  — Artigo do Knowledge existente para anexar ao comentário.

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
Essa nova classe de entrada tem estas propriedades.

• entityId  – ID da entidade a ser fixada ou desafixada. A partir da versão 41.0, entityId  deve ser um ID de item de feed
e somente um item de feed pode ser anexado por feed.

• isPinned  – especifica se a entidade deve ser fixada (true) ou desafixada (false).

ConnectApi.RecordCapabilityInput
Essa nova classe de entrada é uma subclasse de ConnectApi.FeedElementCapabilityInput. Tem uma propriedade.

• recordId  — ID do artigo do Knowledge existente a ser anexado.

Classes de saída do Chatter no Apex novas e alteradas
Estas classes de saída são novas ou foram alteradas nesta versão.
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Feeds do Chatter

ConnectApi.CommentCapabilities
Essa classe de saída tem estas novas propriedades.

• feedEntityShare  — Se um comentário tiver esse recurso, uma entidade de feed será compartilhada com ele.

• record  — Se um comentário tiver esse recurso, ele possuirá um registro em anexo.

ConnectApi.Feed
Essa classe de saída tem estas novas propriedades.

• redirectedFeedFilter  — Filtro para o feed especificado em redirectedFeedType. Caso contrário, null.

• redirectedFeedSort  — Ordem de classificação para o feed especificado em redirectedFeedType. Caso contrário,
null.

ConnectApi.LinkMetadata
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• description  — Descrição do link.

• frameSource  — HTML exigido para exibir o recurso.

• height  — Altura necessária para exibir o HTML.

• originalUrl  — URL original usado para solicitar os metadados.

• providerUrl  — URL do provedor do qual as informações foram recuperadas.

• source  — Origem dos metadados do link. Os valores são:

– None  — Não foram recuperados metadados do link.

– Sfdc  — A origem é o Salesforce.

• thumbnailUrl  — Miniatura do recurso.

• title  — Título do link.

• type  — Tipo do link que os metadados representam. Os valores são:

– Error  — Não foi possível recuperar os metadados do link.

– Link  — Representa um link.

– None  — Os metadados do link não foram recuperados porque o link não é um domínio incluído na lista de aprovados.

– Photo  — Representa uma foto.

– Rich  — Representa conteúdo rich, geralmente conteúdo em HTML.

– Unknown  — Os metadados do link foram recuperados, mas o tipo é desconhecido.

– Video  — Representa um vídeo.

• url  — URL da imagem a ser exibida, caso haja uma disponível.

• width  — Largura necessária para exibir o HTML.

ConnectApi.LinkMetadataCollection
Essa nova classe de saída tem esta propriedade.

• linkMetadataList  — Lista de metadados para links.

ConnectApi.RecordCapability
Essa nova classe de saída é uma subclasse de ConnectApi.FeedElementCapability. Ela tem estas propriedades:

• recordId  — ID do registro.

• url  — URL para o registro.
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ConnectApi.Vote
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• type  — Tipo de voto em um comentário ou elemento de feed. Os valores são:

– Para baixo

– Para cima

• user  — Usuário que votou no comentário ou elemento de feed.

• votedItem  — Referência ao comentário ou elemento de feed em que o voto ocorreu.

ConnectApi.VoteCollection
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• currentPageToken  — Token que identifica a página atual.

• currentPageUrl  — URL da API REST do Chatter identificando a página atual.

• items  — Coleção de usuários e seus votos favoráveis ou desfavoráveis.

• nextPageToken  — Token que identifica a próxima página, ou null  se não houver uma próxima página.

• nextPageUrl  — URL da API REST do Chatter que identifica a próxima página, ou null  se não houver uma próxima página.

• previousPageToken—Token que identifica a página anterior, ou null  se não houver uma página anterior.

• previousPageUrl—URL da API REST do Chatter identificando a página anterior, ou null  se não houver uma página
anterior.

• total  — Número total de votos favoráveis ou desfavoráveis no comentário ou elemento de feed.

Usuários

ConnectApi.BookmarkSummary
Essa nova classe de saída é uma subclasse de ConnectApi.UserFeedEntityActivitySummary. Ela não tem propriedades
adicionais.

ConnectApi.ChatterActivitySummary
Essa nova classe de saída é uma subclasse de ConnectApi.UserFeedEntityActivitySummary. Ela tem estas
propriedades:

• commentCount  — Número total de comentários feitos pelo usuário na organização ou comunidade.

• commentReceivedCount  — Número total de comentários recebidos pelo usuário na organização ou comunidade.

• likeReceivedCount  — Número total de curtidas recebidas pelo usuário em publicações e comentários na organização
ou comunidade.

• postCount  — Número total de publicações feitas pelo usuário na organização ou comunidade.

ConnectApi.CommentSummary
Essa nova classe de saída é uma subclasse de ConnectApi.UserActivitySummary. Tem uma propriedade.

• commentId  — ID do comentário.

ConnectApi.CompanyVerifySummary
Essa nova classe de saída é uma subclasse de ConnectApi.UserFeedEntityActivitySummary. Ela não tem propriedades
adicionais.

ConnectApi.DownVoteSummary
Essa nova classe de saída é uma subclasse de ConnectApi.UserFeedEntityActivitySummary. Ela não tem propriedades
adicionais.
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ConnectApi.FeedEntityReadSummary
Essa nova classe de saída é uma subclasse de ConnectApi.UserFeedEntityActivitySummary. Ela não tem propriedades
adicionais.

ConnectApi.FeedPostSummary
Essa nova classe de saída é uma subclasse de ConnectApi.UserActivitySummary. Tem uma propriedade.

• feedItemId  — ID da publicação.

ConnectApi.FeedReadSummary
Essa nova classe de saída é uma subclasse de ConnectApi.UserActivitySummary. Ela tem estas propriedades:

• containerId  — ID do pai do feed.

• feedType  — Tipo de feed.

ConnectApi.LikeSummary
Essa nova classe de saída é uma subclasse de ConnectApi.UserFeedEntityActivitySummary. Tem uma propriedade.

• likeId  — ID da curtida.

ConnectApi.MuteSummary
Essa nova classe de saída é uma subclasse de ConnectApi.UserFeedEntityActivitySummary. Ela não tem propriedades
adicionais.

ConnectApi.TopicEndorsementSummary
Essa nova classe de saída é uma subclasse de ConnectApi.UserActivitySummary. Tem uma propriedade.

• endorsementId  — ID do apoio ao tópico.

ConnectApi.UpVoteSummary
Essa nova classe de saída é uma subclasse de ConnectApi.UserFeedEntityActivitySummary. Ela não tem propriedades
adicionais.

ConnectApi.UserActivitiesJob
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• jobToken  — Token que identifica o trabalho de atividades do usuário.

• jobType  — Tipo do trabalho de atividades do usuário. O valor é export  ou purge.

• message  — Mensagem descrevendo o status e o resultado esperado do trabalho.

ConnectApi.UserActivityCollection
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• activityType  — Tipo de atividade de usuário.

• userActivities  — Coleção de atividades de usuário.

ConnectApi.UserActivitySummary
Essa nova classe de saída é abstrata e uma superclasse de:

• ConnectApi.CommentSummary

• ConnectApi.FeedPostSummary

• ConnectApi.FeedReadSummary

• ConnectApi.UserFeedEntityActivitySummary

Ela tem estas propriedades:

• activityDate  — Data da atividade de usuário.

• activityType  — Tipo de atividade de usuário.
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• activityUrl  — URL da atividade de usuário.

• community  — Comunidade em que o usuário realizou a atividade.

ConnectApi.UserFeedEntityActivitySummary
Essa nova classe de saída é abstrata e uma subclasse de ConnectApi.UserActivitySummary. Ela é uma superclasse de:

• ConnectApi.BookmarkSummary

• ConnectApi.DownVoteSummary

• ConnectApi.FeedEntityReadSummary

• ConnectApi.LikeSummary

• ConnectApi.MuteSummary

• ConnectApi.UpVoteSummary

Tem uma propriedade.

• feedEntityId  — ID da entidade de feed.

Enumerações do Chatter no Apex novas e alteradas
Estes enums são novos ou foram alterados nesta versão.

Para obter informações sobre essas enumerações, consulte Enumerações de ConnectApi no Guia do desenvolvedor do Apex.

ConnectApi.FeedElementCapabilityType
Essa enumeração tem um valor novo.

• Record  — O comentário tem um registro como anexo.

ConnectApi.LinkMetadataSource
Essa nova enumeração tem estes valores.

• None  — Não foram recuperados metadados do link.

• Sfdc  — A origem é o Salesforce.

ConnectApi.LinkMetadataType
Essa nova enumeração tem estes valores.

• Error  — Não foi possível recuperar os metadados do link.

• Link  — Representa um link.

• None  — Os metadados do link não foram recuperados porque o link não é um domínio incluído na lista de aprovados.

• Photo  — Representa uma foto.

• Rich  — Representa conteúdo rich, geralmente conteúdo em HTML.

• Unknown  — Os metadados do link foram recuperados, mas o tipo é desconhecido.

• Video  — Representa um vídeo.

ConnectApi.UserActivityType
Essa nova enumeração tem estes valores.

• Bookmark  — O usuário inclui uma publicação como Indicador de entidade.

• ChatterActivity  — Contagem total de publicações e comentários feitos e curtidas e comentários recebidos por um
usuário.

• ChatterLike  — O usuário curtiu uma publicação ou comentário.

• Comment  — O usuário comentou em uma publicação.

• CompanyVerify  — Comentário de usuário verificado.
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• DownVote  — O usuário votou desfavoravelmente a uma publicação ou comentário.

• FeedEntityRead  — O usuário leu uma publicação.

• FeedRead  — O usuário leu um feed.

• Mute  — O usuário emudeceu uma publicação.

• Post  — O usuário fez uma publicação.

• TopicEndorsement  — O usuário apoiou outro usuário em um tópico ou recebeu apoio em um tópico.

• UpVote  — O usuário votou favoravelmente a uma publicação ou comentário.

API

EDIÇÕES

Disponível em: Edições
Developer, Enterprise,
Unlimited e Performance

Acesse mais tipos de metadados e objetos de dados na API versão 42.0.

NESTA SEÇÃO:

Objetos novos e alterados

Acesse mais dados por meio desses objetos padrão novos e alterados.

SOQL

A linguagem de consulta de objeto do Salesforce (SOQL) inclui atualizações nas cláusulas FOR REFERENCE e FOR VIEW.

API REST

A API REST inclui um novo recurso composto, Coleções de sObjects. Os recursos compostos da API REST melhoram o desempenho
de um aplicativo minimizando o número de interações entre o cliente e o servidor.

API SOAP

A API SOAP inclui chamadas novas, alteradas e descontinuadas.

API REST do Chatter

Integre aplicativos móveis, sites de intranet e aplicativos da Web de terceiros ao Salesforce usando a API REST do Chatter. Agora
você pode receber até 100 comentários por vez, obter listas de usuários que votaram em publicações ou comentários e depurar as
atividades relacionadas ao Chatter dos usuários.

API REST de relatórios e painéis

As melhoras na API REST de relatórios e painéis incluem novos métodos de pastas de relatórios e painéis, um parâmetro de URL para
que o recurso de notificações examine recursos para assinaturas de painel do Lightning, novos recursos para tipos de relatório e
novas propriedades de relatório e painel.

API da interface de usuário

Crie a UI do Salesforce para aplicativos móveis nativos e aplicativos da Web personalizados utilizando a mesma API que a Salesforce
usa para desenvolver o Lightning Experience e o Salesforce para Android, iOS e Web móvel. Agora você pode obter um diretório de
objetos compatíveis e criar uma UI para listas de opções, listas de opções dependentes e listas.

API do conjunto de ferramentas

A API do conjunto de ferramentas inclui objetos novos e alterados.

API de metadados

A API de metadados inclui tipos e campos novos e alterados.

Serviços de dados: melhorias de conformidade e permissões de exclusão

Novos recursos e permissões de exclusão estão disponíveis para objetos grandes personalizados e para trilha de auditoria de campo.

443

APINotas da versão do Salesforce Spring '18



APIs do Console do Salesforce

Introduzimos melhorias no Kit de ferramentas de integração do console do Salesforce e nas APIs JavaScript do console do Salesforce
Lightning. Muitos métodos do Salesforce Classic usados em páginas do Visualforce existentes e em guias da Web de terceiros agora
funcionam no Lightning Experience. As páginas do Visualforce podem detectar se estão sendo carregadas no tema da UI para
aplicativos Lightning com navegação de console ou no tema de UI para aplicativos Lightning com navegação padrão. Os aplicativos
de console do Lightning agora oferecem suporte ao uso de guias da Web com domínios de terceiros, permitindo que os usuários
acessem aplicativos da Web ou outros sites a partir do aplicativo. Os métodos do Omni-Channel estão disponíveis ao público em
geral nas APIs JavaScript do Lightning e compromissos de console foram adicionados. Essas alterações são novas no Lightning
Experience.

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.

Novos objetos
Estes objetos são novos.

ContentDocumentSubscription
Representa uma assinatura para um usuário que está seguindo ou comentando um arquivo em uma biblioteca.

ContentNotification
Representa uma notificação para um arquivo.

ContentTagSubscription
Representa uma assinatura para um usuário que está seguindo uma marca em um arquivo.

ContentUserSubscription
Representa uma assinatura para um usuário que está seguindo outro usuário.

ContentVersionComment
Representa um comentário em uma versão de um arquivo.

ContentVersionRating
Representa uma avaliação em uma versão de um arquivo.

ContentWorkspaceSubscription
Representa uma assinatura para um usuário que está seguindo uma biblioteca.

DataIntegrationRecordPurchasePermission
Indica créditos de compra de Lightning Data que um administrador do Salesforce concedeu aos usuários.

DuplicateJob
Representa uma instância de um trabalho que identifica duplicatas entre os registros existentes no sistema.

DuplicateJobDefinition
Objeto de configuração definindo um trabalho que identifica itens de registro duplicados globalmente.
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DuplicateJobMatchingRule
Representa uma MatchingRule a ser usada com um DuplicateJob que compartilha a DuplicateJobMatchingRuleDefinition
correspondente.

DuplicateJobMatchingRuleDefinition
Objeto de configuração especificando uma MatchingRule a ser usadas com instâncias de DuplicateJob que compartilhem uma
DuplicateJobDefinition.

Individual
Representa as preferências de privacidade e proteção dos dados de um cliente. Os registros de privacidade dos dados baseados no
objeto Indivíduo armazenam as preferências de privacidade dos clientes e são associados a um lead ou contato.

FlowRecordRelation
Representa um relacionamento entre um registro e uma entrevista de fluxo. Quando uma entrevista de fluxo é pausada, o Salesforce
usa a variável do sistema $Flow.CurrentRecord no fluxo para associar a entrevista a um registro.

NetworkUserHistoryRecent
Representa o histórico de registros acessados por um usuário da comunidade.

OrgDeleteRequest
Representa uma solicitação para excluir uma organização Developer Edition (DE).

ReturnOrder
Representa a devolução ou reparo de estoque ou produtos no serviço de campo.

ReturnOrderFeed
Representa um único item de feed em uma página de detalhes de registro de pedido de devolução.

ReturnOrderHistory
Representa o histórico de alterações feitas nos campos rastreados de um pedido de devolução.

ReturnOrderLineItem
Representa um produto específico que é devolvido ou reparado como parte de um pedido de devolução no serviço de campo.

ReturnOrderLineItemFeed
Representa um único item de feed em uma página de detalhes de registro de item de linha de pedido de devolução.

ReturnOrderLineItemHistory
Representa o histórico de alterações feitas nos campos rastreados de um item de linha de pedido de devolução.

ReturnOrderOwnerSharingRule
Representa as regras para compartilhar um pedido de devolução com registros de usuário que não sejam do proprietário ou de
alguém acima do proprietário na hierarquia de papéis.

ReturnOrderShare
Representa uma entrada de compartilhamento em um pedido de devolução.

Survey
Representa uma pesquisa.

SurveyEmailBranding
Representa os parâmetros de configuração dos emails de convite enviados aos participantes de uma determinada pesquisa.

SurveyFeed
Representa um único item no feed exibido na página de detalhes do objeto Pesquisa.

SurveyInvitation
Representa o convite enviado a um participante para que conclua a pesquisa.

SurveyInvitationShare
Representa uma entrada de compartilhamento em um objeto SurveyInvitation.
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SurveyPage
Representa uma página, como a página de título ou uma página de pergunta, em uma pesquisa.

SurveyQuestion
Representa uma pergunta em uma pesquisa.

SurveyQuestionChoice
Representa uma opção de resposta que o participante pode selecionar em uma pergunta de pesquisa.

SurveyQuestionResponse
Representa a resposta de um participante a uma pergunta específica.

SurveyResponse
Representa informações sobre a resposta de um participante em uma pesquisa, como o status da resposta, o local do participante
e quando a pesquisa foi concluída.

SurveyShare
Representa uma entrada de compartilhamento em um objeto Pesquisa.

SurveyVersion
Representa uma versão de uma pesquisa.

TopicUserEvent
Representa uma ação (como um comentário, publicação, curtida ou compartilhamento) realizada por um usuário em um tópico.

Objetos alterados
Estes objetos foram alterados.

Objetos alterados

Campanha
Um novo campo, CampaignImageId, foi adicionado.

ChatterMessage
As chamadas com suporte incluem update()  e o campo Body  tem uma nova propriedade Update.

ContentAsset
Um novo campo, isVisibleByExternalUsers, foi adicionado.

DuplicateRecordSet
Um novo campo foi adicionado: ParentId.

EmbeddedServiceDetail
Os campos a seguir foram adicionados:

• CustomPrechatComponent

• IsLiveAgentEnabled

EmailServicesAddress
Um novo campo foi adicionado: DeveloperName.

EmailServicesFunction
Os valores de lista de opções nos seguintes campos foram alterados de valores numéricos para strings:
AddressInactiveAction, AttachmentOption, AuthenticationFailureAction,
AuthorizationFailureAction, FunctionInactiveAction  e OverLimitAction.

O campo IsTlsRequired  não é usado atualmente.
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EntityMilestone

• Um novo campo, slaProcessId, foi adicionado

• No campo TimeRemainingInDays, filterable foi alterado para true e groupable foi alterado para false

• No campo TimeRemainingInHrs, filterable foi alterado para true

• No campo TimeSinceTargetInDays, filterable foi alterado para true e groupable foi alterado para false

• No campo TimeSinceTargetInHrs, filterable foi alterado para true

EventLogFile
Os seguintes campos foram adicionados para oferecer suporte ao Monitoramento de evento horário (beta). Anteriormente, eles
eram expostos na API v37.0 apenas em esquema piloto.

• Intervalo  – A agenda de geração do arquivo de log de compromissos. Os valores possíveis são:

– Diário

– Horário

• Sequência  – O número referente à parte dos dados do arquivo de log de compromissos capturados em uma hora. Para a
geração de um arquivo de log de eventos de 24 horas, o valor desse campo é 0. Para a geração de um arquivo de log de
compromissos horário, o valor inicial é 1 e aumenta em 1 quando eventos são adicionados na mesma hora após a criação do
último arquivo de log de compromissos. O valor é redefinido para 1 na hora subsequente. Por exemplo, digamos que você tenha
atividade entre as 14h e 15h. São gerados dois arquivos de log contendo os dados de log de eventos correspondentes a essa
hora, com os valores de Sequência  1 e 2. Para dados de log de compromissos que ocorram às 15h01, o valor de Sequência
é redefinido para 1.

No tipo de compromisso Downloads de anexo de documento, o campo FILE_NAME  foi removido.

Um novo tipo de compromisso, Ativos externos inseguros, foi adicionado. Consulte Rastrear ativos externos inseguros com arquivos
de log de compromissos.

No tipo de compromisso Exibição de artigo do Knowledge, o campo USERNAME  foi removido.

No tipo de compromisso Logout, o campo USER_NAME  foi removido.

No tipo de compromisso Fluxo de trabalho baseado em tempo, os seguintes campos foram adicionados.

• LOGIN_KEY  – A string que une todos os eventos na sessão de login de um determinado usuário. Ela começa com um evento
de login e termina com um evento de logout ou com a expiração da sessão do usuário.

• SESSION_KEY—O ID exclusivo da sessão do usuário. Você pode usar esse valor para identificar todos os eventos de usuário
em uma sessão. Quando um usuário se desconecta e faz um novo login, uma nova sessão é iniciada.

FieldHistoryArchive
Um novo campo, HistoryId, foi adicionado.

FlowInterviewOwnerSharingRule
Um usuário que tenha acesso Editar a FlowInterview pode retomar a entrevista. Para restringir os usuários que podem retomar uma
entrevista, desative Permitir que os usuários retomem entrevistas de fluxo compartilhadas nas configurações de Automação
de processos da sua organização.

FlowInterviewShare
Um usuário que tenha acesso Editar a FlowInterview pode retomar a entrevista. Para restringir os usuários que podem retomar uma
entrevista, desative Permitir que os usuários retomem entrevistas de fluxo compartilhadas nas configurações de Automação
de processos da sua organização.

ListEmail
O valor Cancelado foi adicionado ao campo Status.
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LoginEvent
Um novo campo, EventIdentifier, foi adicionado. Ele substitui o campo UniqueKey, que foi removido.

ProductTransfer
Dois novos campos foram adicionados: ReturnOrderId  e ReturnOrderLineItemId.

RecentlyViewed
Foi esclarecido que os dados de RecentlyViewed são retidos por 90 dias, após os quais os dados são removidos periodicamente.
Você sempre pode exportar os dados de RecentlyViewed para salvá-los.

ThirdPartyAccountLink
Adicionada a possibilidade de tornar esse objeto gravável para administradores do Salesforce contatando o Suporte ao cliente da
Salesforce. Com esse recurso, você pode adicionar ou excluir links de conta de terceiros facilmente usando a API, mas não pode
atualizar links de conta existentes.

Usuário
Estes novos campos foram adicionados:

• UserPreferencesSuppressEventSFXReminders

• UserPreferencesSuppressTaskSFXReminders

Esses campos correspondem às opções Mostrar lembretes de compromisso no Lightning Experience e Mostrar lembretes
de tarefa no Lightning Experience na página Lembretes de atividades da interface de usuário.

UserPreference
Esse objeto tem uma nova utilização. Os usuários administradores podem criar e editar preferências para outros usuários. Os usuários
padrão só podem excluir suas próprias preferências. Para um usuário padrão, o valor do campo UserId  deve ser o UserId do
usuário.

WorkOrder
Dois novos campos foram adicionados: ReturnOrderId  e ReturnOrderLineItemId.

WorkOrderLineItem
Dois novos campos foram adicionados: ReturnOrderId  e ReturnOrderLineItemId.

CONSULTE TAMBÉM:

Rastrear ativos externos inseguros com arquivos de log de compromissos

Rastrear ações de usuário de maneira mais abrangente em fluxos de trabalho baseados em tempo

SOQL
A linguagem de consulta de objeto do Salesforce (SOQL) inclui atualizações nas cláusulas FOR REFERENCE e FOR VIEW.

Cláusulas alteradas
FOR REFERENCE e FOR VIEW

Foi esclarecido que os dados de RecentlyViewed são retidos por 90 dias, após os quais os dados são removidos periodicamente.
Você sempre pode exportar os dados de RecentlyViewed para salvá-los.

API REST
A API REST inclui um novo recurso composto, Coleções de sObjects. Os recursos compostos da API REST melhoram o desempenho de
um aplicativo minimizando o número de interações entre o cliente e o servidor.
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NESTA SEÇÃO:

Novo recurso: Menos interações com Coleções de sObjects

Agora você pode executar ações em vários registros que pertençam ao mesmo tipo de sObject com uma única solicitação. O
agrupamento de operações por tipo de objeto reduz o número de interações entre o cliente e o servidor.

Novo recurso: Menos interações com Coleções de sObjects
Agora você pode executar ações em vários registros que pertençam ao mesmo tipo de sObject com uma única solicitação. O agrupamento
de operações por tipo de objeto reduz o número de interações entre o cliente e o servidor.

Nota:  As Coleções de sObjects não têm suporte atualmente em solicitações compostas.

Criar ou atualizar registros

Use uma solicitação de POST para adicionar até 200 registros ou uma solicitação de PATCH para atualizar até 200 registros, retornando
uma lista de objetos SaveResult. Você pode optar por reverter toda a solicitação caso ocorram erros.

Se o corpo da solicitação incluir objetos de mais de um tipo, eles serão processados por partes. Por exemplo, se os objetos recebidos
forem {account1, account2, contact1, account3}, a solicitação será processada em três partes: {{account1,
account2}, {contact1}, {account3}}. Uma única solicitação pode processar até 10 partes.

/vXX.X/composite/sobjects

Nota:  Não há suporte à criação de registros para vários tipos de objeto em uma única chamada quando um tipo de objeto está
relacionado a um recurso na área Configuração do Salesforce.

Recuperar registros

Uma solicitação de GET para recuperar um ou mais registros do mesmo tipo de objeto, especificados por ID. Você pode especificar
aproximadamente 800 IDs antes que o comprimento do URL resulte no retorno do erro HTTP 414 URI muito longo.

/vXX.X/composite/sobjects/sobjectType?ids=recordId,recordId&fields=fieldname,fieldname

Para recuperar mais registros do que o comprimento do URL pode acomodar, use uma solicitação de POST para recuperar até 2000
registros do mesmo tipo de objeto. Se você usar POST, os IDs e campos dos registros a serem recuperados serão especificados no corpo
da solicitação.

Excluir registros

Use uma solicitação DELETE para excluir até 200 registros, especificados por ID, retornando uma lista de objetos DeleteResult. Os objetos
em uma solicitação DELETE podem pertencer a mais de um tipo de objeto. Você pode optar por reverter toda a solicitação caso ocorram
erros.

/vXX.X/composite/sobjects/?ids=recordId,recordId

API SOAP
A API SOAP inclui chamadas novas, alteradas e descontinuadas.
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Chamadas novas, alteradas e descontinuadas

Chamadas novas

deleteByExample()
A chamada deleteByExample()  exclui dados de objeto grande. Defina um sObject contendo os campos no índice do objeto
grande, com os valores desejados. O sObject atua como um modelo e todas as linhas que correspondem aos campos e valores do
sObject são excluídas.

match()
Avalia sObjects fornecidos como entrada para correspondências em Leads, usando a regra de correspondência especificada na
entrada MatchOptions.

Chamadas alteradas

describeSObjects()  DescribeSObjectResult
O campo formFactor  no subtipo ActionOverride agora oferece suporte ao valor Small, que representa o aplicativo Salesforce
móvel em um celular ou tablet.

search()  SearchResult
A chamada search()  retorna um objeto SearchResult. O objeto SearchResult foi atualizado para incluir um novo parâmetro
searchPromoted  em SearchPromotedMetadata para indicar que um artigo foi promovido nos resultados da pesquisa. Os
administradores definem termos de pesquisa por meio da adição a artigos do Knowledge. Os usuários que pesquisam por essas
palavras-chave veem o artigo em primeiro lugar nos resultados da pesquisa. O parâmetro relacionado
searchPromotedMetadata  também foi adicionado a EntitySearchMetadata.

API REST do Chatter
Integre aplicativos móveis, sites de intranet e aplicativos da Web de terceiros ao Salesforce usando a API REST do Chatter. Agora você
pode receber até 100 comentários por vez, obter listas de usuários que votaram em publicações ou comentários e depurar as atividades
relacionadas ao Chatter dos usuários.

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.
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Chatter

Obter metadados de link para URLs
Faça uma solicitação de GET para o novo recurso /chatter/link-metadata  com o parâmetro urls.

Feeds do Chatter

Obter até 100 comentários
Faça uma solicitação de GET para o novo recurso /chatter/comments/batch/commentIds, onde commentIds  é
uma lista separada por vírgula de até 100 comentários.

Obter uma lista de usuários que votaram de maneira favorável ou desfavorável a uma publicação de feed
Faça uma solicitação de GET para o novo recurso
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/up-down-vote/items  com o parâmetro vote.

Obter uma lista dos usuários que votaram de maneira favorável ou desfavorável a um comentário
Faça uma solicitação de GET para o novo recurso
/chatter/comments/commentId/capabilities/up-down-vote/items  com o parâmetro vote.

Publicar um comentário com um artigo do Knowledge existente como anexo
Faça uma solicitação de POST ao recurso
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comment/items  existente com a nova Entrada
do recurso de registro.

Obter a cinco principais perguntas não respondidas para o usuário do contexto em uma comunidade (piloto)
Faça uma solicitação de GET para o novo recurso
/connect/communities/communityId/question-and-answers/top-unanswered.

Nota:  Fornecemos as cinco principais perguntas não respondidas 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. As cinco principais
perguntas não respondidas 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.

Integração de dados

Obter os nomes de objetos externos
Faça uma solicitação de GET para o novo recurso /data-integration/licensed-objects.

Obter detalhes de crédito de um contrato
Faça uma solicitação de GET para o novo recurso
/data-integration/licensed-objects/externalObjectName/contracts/current.

Gerenciamento de duplicados

Obter um diretório de recursos duplicados
Faça uma solicitação de GET para o novo recurso /dedupe.

Obter definições de trabalho de duplicados
Faça uma solicitação de GET para o novo recurso /dedupe/job-definitions.

Obter uma definição de trabalho de duplicados
Faça uma solicitação de GET para o novo recurso /dedupe/job-definitions/jobDefinitionId.
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Obter trabalhos de duplicados
Faça uma solicitação de GET para o novo recurso /dedupe/jobs.

Executar um trabalho de duplicados
Faça uma solicitação de POST para o novo recurso /dedupe/jobs  com a nova Entrada de trabalho de duplicados.

Obter um trabalho de duplicados
Faça uma solicitação de GET para o novo recurso /dedupe/jobs/jobId.

Atualizar o status de um trabalho de duplicados
Faça uma solicitação de PATCH para o novo recurso /dedupe/jobs/jobId  com a nova Entrada de status do trabalho de
duplicados.

Excluir resultados de trabalho de duplicados
Faça uma solicitação DELETE para o novo recurso /dedupe/jobs/jobId/results.

Arquivos

Obter por streaming o conteúdo de um arquivo de ativo
Faça uma solicitação de GET para o novo recurso /connect/file-assets/fullyQualifiedName/content.

Obter por streaming a renderização de um arquivo de ativo
Faça uma solicitação de GET para o novo recurso /connect/file-assets/fullyQualifiedName/rendition.

Tópicos gerenciados

Obter até oito níveis de tópicos gerenciados
Anteriormente, estes recursos retornavam até três níveis de tópicos. Agora você pode definir um parâmetro depth  de 1 a 8.

• /connect/communities/communityId/managed-topics

• /connect/communities/communityId/managed-topics/managedTopicId

Usuários

Exportar as atividades relacionadas ao Chatter de um usuário
Faça uma solicitação de POST ao novo recurso /chatter/users/userId/activities/export-job.

Depurar as atividades relacionadas ao Chatter de um usuário
Faça uma solicitação de POST ao novo recurso /chatter/users/userId/activities/purge-job.

Nota:  Com esses recursos, POST não aceita parâmetros de solicitação nem um corpo da solicitação.

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 de recursos de comentário
Esse corpo de solicitação tem estas propriedades novas.

• feedEntityShare  — Entidade de feed para compartilhar no comentário.

• record  — Artigo do Knowledge existente para anexar ao comentário.
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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
Este novo corpo de solicitação tem estas propriedades:

• entityId  – ID da entidade a ser fixada ou desafixada. A partir da versão 41.0, entityId  deve ser um ID de item de feed
e somente um item de feed pode ser anexado por feed.

• isPinned  – especifica se a entidade deve ser fixada (true) ou desafixada (false).

Entrada do recurso de registro
Este novo corpo de solicitação tem uma propriedade.

• recordId  — ID do artigo do Knowledge existente a ser anexado.

Gerenciamento de duplicados

Entrada de trabalho de duplicados
Este novo corpo de solicitação tem uma propriedade.

• duplicateJobDefId  — ID da definição do trabalho de duplicados.

Entrada de status do trabalho de duplicados
Este novo corpo de solicitação tem uma propriedade.

• status  — Status do trabalho de duplicados. Canceled  é o único valor válido.

Corpos de resposta da API REST do Chatter novos e alterados
Estes corpos de resposta são novos ou foram alterados nesta versão.

Chatter

Metadados de link
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• description  — Descrição do link.

• frameSource  — HTML exigido para exibir o recurso.

• height  — Altura necessária para exibir o HTML.

• originalUrl  — URL original usado para solicitar os metadados.

• providerUrl  — URL do provedor do qual as informações foram recuperadas.

• source  — Origem dos metadados do link. Os valores são:

– None  — Não foram recuperados metadados do link.

– Sfdc  — A origem é o Salesforce.

• thumbnailUrl  — Miniatura do recurso.

• title  — Título do link.

• type  — Tipo do link que os metadados representam. Os valores são:

– Error  — Não foi possível recuperar os metadados do link.

– Link  — Representa um link.

453

APINotas da versão do Salesforce Spring '18



– None  — Os metadados do link não foram recuperados porque o link não é um domínio incluído na lista de aprovados.

– Photo  — Representa uma foto.

– Rich  — Representa conteúdo rich, geralmente conteúdo em HTML.

– Unknown  — Os metadados do link foram recuperados, mas o tipo é desconhecido.

– Video  — Representa um vídeo.

• url  — URL da imagem a ser exibida, caso haja uma disponível.

• width  — Largura necessária para exibir o HTML.

Coleção de metadados de link
Esse novo corpo de resposta tem esta propriedade.

• linkMetadataList  — Lista de metadados para links.

Feeds do Chatter

Recursos de comentário
Esse corpo de resposta tem estas propriedades novas.

• feedEntityShare  — Se um comentário tiver esse recurso, uma entidade de feed será compartilhada com ele.

• record  — Se um comentário tiver esse recurso, ele possuirá um registro em anexo.

Feed
Esse corpo de resposta tem estas propriedades novas.

• redirectedFeedFilter  — Filtro para o feed especificado em redirectedFeedType. Caso contrário, null.

• redirectedFeedSort  — Ordem de classificação para o feed especificado em redirectedFeedType. Caso contrário,
null.

Recurso de registro
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• recordId  — ID do registro.

• url  — URL para o registro.

Voto
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• type  — Tipo de voto em um comentário ou elemento de feed. Os valores são:

– Para baixo

– Para cima

• user  — Usuário que votou no comentário ou elemento de feed.

• votedItem  — Referência ao comentário ou elemento de feed em que o voto ocorreu.

Coleção de votos
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• currentPageToken  — Token que identifica a página atual.

• currentPageUrl  — URL da API REST do Chatter identificando a página atual.

• items  — Coleção de usuários e seus votos favoráveis ou desfavoráveis.

• nextPageToken  — Token que identifica a próxima página, ou null  se não houver uma próxima página.

• nextPageUrl  — URL da API REST do Chatter que identifica a próxima página, ou null  se não houver uma próxima página.
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• previousPageToken—Token que identifica a página anterior, ou null  se não houver uma página anterior.

• previousPageUrl—URL da API REST do Chatter identificando a página anterior, ou null  se não houver uma página
anterior.

• total  — Número total de votos favoráveis ou desfavoráveis no comentário ou elemento de feed.

Integração de dados

Crédito de integração de dados
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• endDate  — Data de término do contrato.

• orgCreditsTotal  — Total de créditos concedidos à organização para uso durante o período do contrato.

• orgCreditsUsed  — Créditos usados pela organização durante o período do contrato.

• sourceObjectName  — Nome do objeto externo.

• startDate  — Data de início do contrato.

Objetos de crédito de integração de dados
Esse novo corpo de resposta tem uma propriedade.

• sourceObjectNames  — Lista de nomes de objetos externos dos pacotes ativos.

Gerenciamento de duplicados

Diretório de duplicados
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• job-definitions  — URL para o recurso de definições de trabalho de duplicados.

• jobs  — URL para o recurso de trabalhos de duplicados.

Trabalho de duplicados
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• createdById  — ID do usuário que criou o trabalho.

• createdDate  — Data em que o trabalho foi criado.

• endDateTime  — Data em que o trabalho terminou.

• jobDefinitionId  — ID da definição do trabalho.

• jobId  — ID do trabalho.

• lastModifiedById  — ID do último usuário que modificou o trabalho.

• lastModifiedDate  — Data da última modificação do trabalho.

• name  — Nome do trabalho.

• numDuplicateRecordItems  — Número de registros duplicados criados pelo trabalho.

• numDuplicateRecordSets  — Número de conjuntos de registros duplicados criados pelo trabalho.

• numRecordsScanned  — Número de registros analisados pelo trabalho.

• resultListViewId  — ID do modo de exibição de lista dos resultados do trabalho.

• startDateTime  — Data em que o trabalho foi iniciado.

• status  — Status do trabalho. Os valores são:

– Cancelado

– Concluído
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– Falha

– InProgress

– NotStarted

– ResultsDeleted

Coleção de trabalhos de duplicados
Esse novo corpo de resposta tem uma propriedade.

• jobs  — Coleção de trabalhos de duplicados.

Definição de trabalho de duplicados
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• createdById  — ID do usuário que criou a definição do trabalho.

• createdDate  — Data em que a definição do trabalho foi criada.

• developerName  — Nome do desenvolvedor da definição do trabalho.

• jobDefinitionId  — ID da definição do trabalho.

• lastModifiedById  — ID do último usuário que modificou a definição do trabalho.

• lastModifiedDate  — Data da última modificação da definição do trabalho.

• masterLabel  — Rótulo mestre da definição do trabalho.

• matchingRuleIds  — IDs das regras de correspondência utilizadas pela definição do trabalho.

• sobjectSubtype  — Subtipo de objeto da definição do trabalho. Os valores são:

– Nenhum

– PersonAccount

• sobjectType  — Tipo de objeto da definição do trabalho.

Coleção de definições de trabalho de duplicados
Esse novo corpo de resposta tem uma propriedade.

• jobDefinitions  — Coleção de definições de trabalho de duplicados.

Usuários

Resumo de Indicador de entidade
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• activityDate  — Data da atividade de usuário.

• activityType  — Tipo de atividade de usuário.

• activityUrl  — URL da atividade de usuário.

• community  — Comunidade em que o usuário realizou a atividade.

• feedEntityId  — ID da entidade de feed.

Resumo de atividade do Chatter
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• activityDate  — Data da atividade de usuário.

• activityType  — Tipo de atividade de usuário.

• activityUrl  — URL da atividade de usuário.

• commentCount  — Número total de comentários feitos pelo usuário na organização ou comunidade.
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• commentReceivedCount  — Número total de comentários recebidos pelo usuário na organização ou comunidade.

• community  — Comunidade em que o usuário realizou a atividade.

• feedEntityId  — ID da entidade de feed.

• likeReceivedCount  — Número total de curtidas recebidas pelo usuário em publicações e comentários na organização
ou comunidade.

• postCount  — Número total de publicações feitas pelo usuário na organização ou comunidade.

Resumo de comentários
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• activityDate  — Data da atividade de usuário.

• activityType  — Tipo de atividade de usuário.

• activityUrl  — URL da atividade de usuário.

• commentId  — ID do comentário.

• community  — Comunidade em que o usuário realizou a atividade.

• feedEntityId  — ID da entidade de feed.

Resumo da Verificação da empresa
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• activityDate  — Data da atividade de usuário.

• activityType  — Tipo de atividade de usuário.

• activityUrl  — URL da atividade de usuário.

• community  — Comunidade em que o usuário realizou a atividade.

• feedEntityId  — ID da entidade de feed.

Resumo de votos desfavoráveis
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• activityDate  — Data da atividade de usuário.

• activityType  — Tipo de atividade de usuário.

• activityUrl  — URL da atividade de usuário.

• community  — Comunidade em que o usuário realizou a atividade.

• feedEntityId  — ID da entidade de feed.

Resumo de leituras de entidade de feed
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• activityDate  — Data da atividade de usuário.

• activityType  — Tipo de atividade de usuário.

• activityUrl  — URL da atividade de usuário.

• community  — Comunidade em que o usuário realizou a atividade.

• feedEntityId  — ID da entidade de feed.

Resumo de publicações de feed
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• activityDate  — Data da atividade de usuário.

• activityType  — Tipo de atividade de usuário.

• activityUrl  — URL da atividade de usuário.
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• commentId  — ID do comentário.

• community  — Comunidade em que o usuário realizou a atividade.

• feedItemId  — ID da publicação.

Resumo de leituras de feed

• activityDate  — Data da atividade de usuário.

• activityType  — Tipo de atividade de usuário.

• activityUrl  — URL da atividade de usuário.

• community  — Comunidade em que o usuário realizou a atividade.

• containerId  — ID do pai do feed.

• feedType  — Especifica o tipo de feed.

Resumo de curtidas
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• activityDate  — Data da atividade de usuário.

• activityType  — Tipo de atividade de usuário.

• activityUrl  — URL da atividade de usuário.

• community  — Comunidade em que o usuário realizou a atividade.

• feedEntityId  — ID da entidade de feed.

• likeId  — ID da curtida.

Resumo de emudecimentos
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• activityDate  — Data da atividade de usuário.

• activityType  — Tipo de atividade de usuário.

• activityUrl  — URL da atividade de usuário.

• community  — Comunidade em que o usuário realizou a atividade.

• feedEntityId  — ID da entidade de feed.

Resumo de apoios a tópicos
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• activityDate  — Data da atividade de usuário.

• activityType  — Tipo de atividade de usuário.

• activityUrl  — URL da atividade de usuário.

• community  — Comunidade em que o usuário realizou a atividade.

• feedEntityId  — ID da entidade de feed.

• endorsementId  — ID do apoio ao tópico.

Resumo de votos favoráveis
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• activityDate  — Data da atividade de usuário.

• activityType  — Tipo de atividade de usuário.

• activityUrl  — URL da atividade de usuário.

• community  — Comunidade em que o usuário realizou a atividade.

• feedEntityId  — ID da entidade de feed.
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Trabalho de atividades do usuário
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• jobToken  — Token que identifica o trabalho de atividades do usuário.

• jobType  — Tipo do trabalho de atividades do usuário. O valor é export  ou purge.

• message  — Mensagem descrevendo o status e o resultado esperado do trabalho.

Coleção de atividades de usuário
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• activityType  — Tipo de atividade de usuário.

• userActivities  — Coleção de atividades de usuário.

API REST de relatórios e painéis
As melhoras na API REST de relatórios e painéis incluem novos métodos de pastas de relatórios e painéis, um parâmetro de URL para
que o recurso de notificações examine recursos para assinaturas de painel do Lightning, novos recursos para tipos de relatório e novas
propriedades de relatório e painel.

Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor de API REST de relatórios e painéis.

Novos recursos e parâmetros: notifications?source=lightningDashboardSubscribe,
related-objects  e text-values

O parâmetro notifications?source  aceita um novo valor,
notifications?source=lightningDashboardSubscribe, que descreve assinaturas de painel do Lightning. O recurso
reportTypes/<primary_object_name>/related-objects  descreve os objetos secundários disponíveis para um
objeto primário especificado em filtros cruzados. O recurso text-values  retorna e permite pesquisar valores de campo de texto.

DescriçãoMétodos
HTTP com
suporte

URI do recurso

Retorna uma lista de notificações recentes descrevendo assinaturas
de painel do Lightning (GET).

OBTER/services/data/v42.0/analytics/
notifications?source=
lightningDashboardSubscribe

Retorna uma matriz de objetos secundários disponíveis para uso
com um objeto primário em um filtro cruzado.

OBTER/services/data/v42.0/analytics/
reportTypes/<primary_object_name>/
related-objects

Retorna uma matriz de valores de filtro compatíveis para um objeto
secundário em um filtro cruzado. Nem todos os objetos estão

OBTER/services/data/v42.0/analytics/
reportTypes/<primary_object_name>/
related-objects/<secondary_object_name> disponíveis como objetos secundários. O objeto primário determina

quais objetos secundários têm suporte. Para obter uma lista de
objetos secundários com suporte para um objeto primário
especificado, faça uma solicitação de GET  para
/services/data/v42.0/analytics/
reportTypes/<primary_object_name>  e referencie
a propriedade objectRelationships  de
reportTypeMetadata.
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DescriçãoMétodos
HTTP com
suporte

URI do recurso

Retorna textValues, que é uma matriz de 200 valores
retornados pela coluna especificada.

Também retorna a propriedade hasMore, que é um campo
booleano indicando se há mais de 200 itens na matriz
textValues  (true) ou não (false).

OBTER/services/data/v42.0/analytics/
reportTypes/<report_type_name>/
text-values/
report_column_api_name

Por exemplo, faça uma solicitação de GET  para
/services/data/v42.0/analytics/
reportTypes/Opportunity/
text-values/ACCOUNT_NAME. A resposta será:

{
"hasMore" : false,
"textValues" : [ "Acme", "Global Media",
"Global Retail" ]
}

Opcionalmente, use o parâmetro de URL searchTerm  para
retornar somente valores que comecem com o valor de
searchTerm.

Por exemplo, faça uma solicitação de GET  para
/services/data/v42.0/analytics/
reportTypes/Opportunity/text-values/
ACCOUNT_NAME?searchTerm=Acme. A resposta será:

{
"hasMore" : false,
"textValues" : [ "Acme" ]
}

Novos métodos: pastas

A API REST folders/  oferece suporte a novos métodos que permitem criar, renomear e excluir pastas de relatórios e painéis.

DescriçãoMétodo
HTTP
suportado

URI do recurso

Cria uma pasta de relatórios ou painéis com o nome, rótulo e tipo
especificados.

PUBLICAR/services/data/v42.0/folders

Obtém informações sobre uma pasta de relatórios ou painéis.OBTER/services/data/v42.0/folders/
<folderid>

Atualiza o rótulo de uma pasta de relatórios ou painéis.CORREÇÃO/services/data/v42.0/folders/
<folderid>
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DescriçãoMétodo
HTTP
suportado

URI do recurso

Exclui uma pasta de relatórios ou painéis.DELETE/services/data/v42.0/folders/
<folderid>

Recursos alterados: dashboardMetadata  e reportTypeMetadata

Atualizamos os metadados de relatório e painel para descrever os novos recursos disponíveis no Lightning Experience. Os metadados
de relatório agora descrevem colunas de bucket e filtros cruzados. Os metadados de painel agora descrevem a paleta de cores e o tema.

Relatórios e tipos de relatório
O objeto reportTypeMetadata  inclui novas propriedades que descrevem o uso de buckets, os filtros cruzados e os filtros da
hierarquia de papéis.

DescriçãoTipoPropriedade

Indica se um campo pode (true) ou não (false) ser usado
como base para uma coluna de bucket.

Booleanobucketable

Indica se um filtro de hierarquia de papéis deve (true) ou não
(false) ser salvo.

BooleanosaveRoleHierarchy

reportTypeMetadata  tem uma nova propriedade,
objectRelationships, que é uma matriz de objetos

objectRelationship[]objectRelationships

(também chamados de entidades). Cada objeto tem o nome de
um objeto primário e descreve o seu relacionamento com os
objetos relacionados. A matriz objectRelationships  é
útil para determinar quais objetos estão disponíveis para uso
como objetos secundários em filtros cruzados para um objeto
primário especificado. Ela descreve como ocorre a junção de
cada objeto secundário com o objeto primário. Estas são as
propriedades de cada objeto na matriz
objectRelationships:

• label  — Nome voltado para o usuário do objeto primário.

• primaryEntityField  — Campo em que ocorre a
junção dos objetos secundários com o objeto primário.

• relatedObjects  — Uma matriz de objetos secundários.
Cada objeto tem estas propriedades:

– label  — Nome voltado para o usuário do objeto
secundário.

– relatedEntity  — Nome de API do objeto
secundário.

– relatedEntityJoinField  — O campo em que
ocorre a junção do objeto secundário com o objeto
primário.
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O objeto reportTypes  inclui uma nova propriedade que indica se um administrador ocultou o tipo de relatório.

DescriçãoTipoPropriedade

Indica se um administrador ocultou (true) ou não (false) o
tipo de relatório. Os tipos de relatório ocultos não aparecem no
Criador de relatórios ao criar um relatório.

BooleanoisHidden

A matriz buckets  de objetos de bucket tem uma propriedade descontinuada e substituída por uma nova propriedade.

DescriçãoTipoPropriedade

Descontinuada na versão 42.0 da API. Use developerName
em seu lugar.

StringdevloperName

Nome de API do bucket.StringdeveloperName

Painéis
O objeto dashboardMetadata  tem novas propriedades que descrevem a paleta de cores e o tema do painel.

DescriçãoTipoPropriedade

Especifica o tema do painel. Os valores possíveis são:StringchartTheme

• light  — Valor padrão. Os painéis têm um segundo plano
claro que lembra um copo de leite.

• dark  — Os painéis têm um segundo plano escuro que
lembra um céu noturno.

Especifica uma paleta de cores para uso em gráficos. Os valores
possíveis são:

StringcolorPalette

• wildflowers  — Valor padrão.

• aurora

• nightfall

• sunrise

• bluegrass

• ocean

• heat

• dusk

• pond

• watermelon

• fire

• water

• lake

• mineral  — Acessível.
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API da interface de usuário

EDIÇÕES

Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Crie a UI do Salesforce para aplicativos móveis nativos e aplicativos da Web personalizados utilizando
a mesma API que a Salesforce usa para desenvolver o Lightning Experience e o Salesforce para
Android, iOS e Web móvel. Agora você pode obter um diretório de objetos compatíveis e criar uma
UI para listas de opções, listas de opções dependentes e listas.

NESTA SEÇÃO:

UI de criação de listas de opções dependentes

A API da interface de usuário expõe propriedades e recursos que facilitam a criação de listas de opções e listas de opções dependentes
pelo cliente.

UI de criação de modos de exibição de lista

A API da interface de usuário oferece novos recursos que facilitam a obtenção de dados de registro e metadados sobre modos de
exibição de lista disponíveis na UI do Salesforce. Use esses recursos para criar a UI de modos de exibição de lista.

Obter um diretório de objetos compatíveis

A API da interface de usuário oferece suporte a todos os objetos personalizados e a muitos objetos padrão. Use um novo recurso
para obter um diretório de objetos compatíveis com a API da interface de usuário que podem ser acessados pelo usuário do contexto.
Os clientes podem descobrir previamente quais objetos conseguem acessar, o que elimina a necessidade de código para lidar com
o status BAD_REQUEST.

Melhorar o desempenho do aplicativo com cabeçalhos ETag

Para reduzir o tráfego de rede e melhorar o tempo de resposta do seu aplicativo, use o cabeçalho ETag  para fazer solicitações HTTP
condicionais que utilizam o cache do navegador. Quando o cache do navegador contém a versão mais recente de uma representação,
o servidor da Web retorna somente cabeçalhos HTTP.

Obter o tema ativo de uma organização do Salesforce

Um tema usa cores, imagens e banners para alterar a aparência geral do Salesforce. Os administradores podem definir temas e
alterná-los para fornecer uma aparência diferente. A resposta da API da interface de usuário corresponde à seleção do administrador.

UI de criação de listas de opções dependentes

EDIÇÕES

Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

A API da interface de usuário expõe propriedades e recursos que facilitam a criação de listas de
opções e listas de opções dependentes pelo cliente.

As listas de opções são elementos de UI complexos, e as listas de opções dependentes são
especialmente difíceis. Os valores em um campo de lista de opções dependente são filtrados com
base na seleção em outro campo, chamado de campo de controle. O campo de controle pode ser
um campo de lista de opções ou um campo de caixa de seleção. Por exemplo, imagine uma lista
de opções Continentes controlando uma lista de opções Países, que, por sua vez, controla uma lista
de opções Cidades e um campo de lista de opções Idiomas.

As listas de opções dependentes existem em uma árvore de dependência de campos que mostra uma hierarquia de campos de controle
e campos dependentes.Cada nó na árvore pode ter qualquer número de nós filhos. Para criar a UI, você deve conhecer a hierarquia
completa.
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Um objeto pode ter qualquer número de árvores de dependência de campos. A API da interface de usuário expõe uma coleção de
árvores de dependência de campos em uma única propriedade de cada objeto, chamada dependentFields. Cada campo
dependente tem uma propriedade controllingFields  listando os campos que o controlam. A API da interface de usuário
também fornece um recurso de lote para obter todos os valores de lista de opções de um tipo de
registro:/ui-api/object-info/{objectApiName}/picklist-values/{recordTypeId}.

Aqui estão mais algumas informações sobre as propriedades dos campos dependentes e de controle.

• {Object}.dependentFields  — Um mapa da estrutura de árvore de campos dependentes. Cada objeto aninhado é outro
Map<String, Object>. Um objeto vazio indica uma folha da árvore, que é um campo que não controla outros campos. Um objeto
pode ter várias árvores independentes, o que significa que essa propriedade pode ter vários objetos raiz.

Imagine um objeto com as listas de opções Continentes__c, Países__c e Cidades__c. Continentes__c é a raiz. Cidades__c é uma
folha. Continentes__c e Países__c são campos de controle. Países__c e Cidades__c são listas de opções dependentes.

• {Field}.controllingFields  — Se o campo for uma lista de opções dependente, essa propriedade será uma coleção de
campos que controlam os valores na lista de opções. Quando há uma hierarquia de campos de controle, a coleção começa com o
pai imediato e sobe pela árvore.

Dica:  Para obter mais informações, consulte "UI de criação de listas de opções" no Guia do desenvolvedor da API da interface de
usuário.

UI de criação de modos de exibição de lista
A API da interface de usuário oferece novos recursos que facilitam a obtenção de dados de registro e metadados sobre modos de exibição
de lista disponíveis na UI do Salesforce. Use esses recursos para criar a UI de modos de exibição de lista.

Introdução aos recursos de modo de exibição de lista

Use estes recursos para obter dados de registro e metadados para modos de exibição de lista:

• /ui-api/list-records/${listViewId}  ou
/ui-api/list-records/${objectApiName}/${listViewApiName}  — Obter os dados de registro para
um modo de exibição de lista.

• /ui-api/list-info/${listViewId}  ou
/ui-api/list-info/${objectApiName}/${listViewApiName}  — Obter os metadados para um modo de
exibição de lista.

• /ui-api/list-ui/${listViewId}  ou /ui-api/list-ui/${objectApiName}/${listViewApiName}
— Obter os dados de registro e metadados para um modo de exibição de lista.
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Obter dados de registro e metadados para um modo de exibição de lista

Por exemplo, digamos que um modo de exibição de lista chamado Todas as contas tenha um ID de modo de exibição de lista
00BR0000000Wc0r. Para obter informações sobre todos os registros e metadados para esse modo de exibição de lista, faça esta
solicitação:

/services/data/v42.0/ui-api/list-ui/00BR0000000Wc0r

Você também pode usar o nome de API do objeto e o nome de API do modo de exibição de lista para fazer a mesma solicitação:

/services/data/v42.0/ui-api/list-ui/Account/AllAccounts

A solicitação retorna uma lista de registros e os metadados para o modo de exibição de lista.

{
"eTag" : "ca78063dc5bd0fe520d5a6f88d9cd579",
"info" : {
"cloneable" : true,
"createable" : true,
"deletable" : true,
"displayColumns" : [ {
"fieldApiName" : "Name",
"label" : "Account Name",
"sortable" : true

}, {
"fieldApiName" : "BillingState",
"label" : "Billing State/Province",
"sortable" : true

}, {
"fieldApiName" : "Phone",
"label" : "Phone",
"sortable" : true

}, {
"fieldApiName" : "Type",
"label" : "Type",
"sortable" : true

}, {
"fieldApiName" : "Owner.Alias",
"label" : "Account Owner Alias",
"sortable" : true

} ],
"eTag" : "86d3a33eddb41d9889b38b102c915abf",
"filterLogicString" : null,
"filteredByInfo" : [ ],
"id" : {
"id" : "00BR0000000Wc0rMAC",
"objectApiName" : "Account",
"type" : "listView"

},
"label" : "All Accounts",
"listViewApiName" : "AllAccounts",
"orderedByInfo" : [ {
"fieldApiName" : "Name",
"isAscending" : true,
"label" : "Account Name"

} ],
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"updateable" : true,
"userPreferences" : {
"columnWidths" : {
"Type" : -1,
"Owner.Alias" : -1,
"Phone" : -1,
"BillingState" : -1,
"Name" : -1

},
"columnWrap" : {
"Type" : false,
"Owner.Alias" : false,
"Phone" : false,
"BillingState" : false,
"Name" : false

}
},
"visibility" : "Public",
"visibilityEditable" : true

},
"records" : {
"listInfoETag" : "86d3a33eddb41d9889b38b102c915abf",
"records" : {
"count" : 3,
"currentPageUrl" :

"/services/data/v42.0/ui-api/list-records/00BR0000000Wc0rMAC?pageSize=50&pageToken=0",
"nextPageUrl" : null,
"previousPageUrl" : null,
"records" : [ {
"apiName" : "Account",
"childRelationships" : { },
"eTag" : "d2ac6442449f4818a11b6ea6bc09b39a",
"fields" : {
"BillingState" : {
"displayValue" : null,
"value" : "NY"

},
"CreatedDate" : {
"displayValue" : null,
"value" : "2017-11-01T19:10:42.000Z"

},
"Id" : {
"displayValue" : null,
"value" : "001R0000003IXwiIAG"

},
"LastModifiedDate" : {
"displayValue" : null,
"value" : "2017-11-01T19:10:42.000Z"

},
"Name" : {
"displayValue" : null,
"value" : "Acme"

},
"Owner" : {
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"displayValue" : null,
"value" : {
"apiName" : "User",
"childRelationships" : { },
"eTag" : "80236fa1232c205cbfdd1c2f53b1d6b6",
"fields" : {
"Alias" : {
"displayValue" : null,
"value" : "AUser"

},
"Id" : {
"displayValue" : null,
"value" : "005R0000000ITVpIAO"

}
},
"id" : "005R0000000ITVpIAO",
"recordTypeInfo" : null

}
},
"OwnerId" : {
"displayValue" : null,
"value" : "005R0000000ITVpIAO"

},
"Phone" : {
"displayValue" : null,
"value" : "(212) 555-5555"

},
"SystemModstamp" : {
"displayValue" : null,
"value" : "2017-11-01T19:10:42.000Z"

},
"Type" : {
"displayValue" : "Prospect",
"value" : "Prospect"

}
},
"id" : "001R0000003IXwiIAG",
"recordTypeInfo" : null

}
... Additional records removed for brevity ...

]
}

}
}

Modificar os resultados do modo de exibição de lista

Para modificar os resultados retornados pelos recursos de Modo de exibição de lista, use os seguintes parâmetros de solicitação:

• fields  — Campos adicionais consultados para os registros retornados, para fins de exibição. Se um campo for especificado
e o usuário não tiver acesso a ele, ocorrerá um erro.

• optionalFields  — Campos adicionais consultados para os registros retornados, para fins de exibição. Se um campo for
especificado e o usuário não tiver acesso a ele, nenhum erro ocorrerá.

• pageSize  — O número de registros de lista exibidos por vez.
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• pageToken  — Um token representando o deslocamento da página.

• sortBy  — O nome de API do campo pelo qual o modo de exibição de lista será classificado.

Por exemplo, para classificar os registros por data de criação, defina o parâmetro sortBy  como CreatedDate.

GET /services/data/v42.0/ui-api/list-ui/00BR0000000Wc0r?sortBy=CreatedDate

Obter um diretório de objetos compatíveis

EDIÇÕES

Disponível em: Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

A API da interface de usuário oferece suporte a todos os objetos personalizados e a muitos objetos
padrão. Use um novo recurso para obter um diretório de objetos compatíveis com a API da interface
de usuário que podem ser acessados pelo usuário do contexto. Os clientes podem descobrir
previamente quais objetos conseguem acessar, o que elimina a necessidade de código para lidar
com o status BAD_REQUEST.

Use o novo recurso de diretório de objetos como ponto de entrada de um cliente na API da interface
de usuário.

GET /ui-api/object-info/

A resposta inclui uma propriedade objectInfoUrl  que retorna metadados sobre cada objeto compatível.

{
"objects" : {
"Account" : {
"apiName" : "Account",
"label" : "Account",
"labelPlural" : "Accounts",
"objectInfoUrl" : "/services/data/v42.0/ui-api/object-info/Account"

},
"Asset" : {
"apiName" : "Asset",
"label" : "Asset",
"labelPlural" : "Assets",
"objectInfoUrl" : "/services/data/v42.0/ui-api/object-info/Asset"

},
"AssetRelationship" : {
"apiName" : "AssetRelationship",
"label" : "Asset Relationship",
"labelPlural" : "Asset Relationships",
"objectInfoUrl" : "/services/data/v42.0/ui-api/object-info/AssetRelationship"

},
"Campaign" : {
"apiName" : "Campaign",
"label" : "Campaign",
"labelPlural" : "Campaigns",
"objectInfoUrl" : "/services/data/v42.0/ui-api/object-info/Campaign"

},
...

}
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Melhorar o desempenho do aplicativo com cabeçalhos ETag

EDIÇÕES

Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Para reduzir o tráfego de rede e melhorar o tempo de resposta do seu aplicativo, use o cabeçalho
ETag  para fazer solicitações HTTP condicionais que utilizam o cache do navegador. Quando o
cache do navegador contém a versão mais recente de uma representação, o servidor da Web
retorna somente cabeçalhos HTTP.

Para utilizar os recursos de cache, as respostas da API da interface de usuário incluem um campo
de cabeçalho ETag. O ETag  (ou marca de entidade) contém um hash que identifica uma
representação: ETag: "b9a5cd4fbfcf1b65b03d95a4d9ffa8f4--gzip".Quando
uma representação muda, o servidor da Web gera um novo ETag.

O cliente salva o ETag  e o envia em um cabeçalho nas solicitações subsequentes do recurso: If-None-Match:
"b9a5cd4fbfcf1b65b03d95a4d9ffa8f4". O servidor da Web compara esse valor de ETag  ao valor de ETag  da versão
atual da representação.Se os valores são idênticos, o cache do navegador contém a versão mais recente e o servidor da Web retorna
um status HTTP 304, "Não modificado".

GET /ui-api/object-info/account

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 07 Nov 2017 04:27:43 GMT
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Content-Security-Policy: upgrade-insecure-requests
X-Robots-Tag: none
Cache-Control: no-cache,must-revalidate,max-age=0,no-store,private
Set-Cookie: BrowserId=GHrCS0saRl64DgVv-NrLjA;Path=/;Domain=.salesforce.com;Expires=Sat,
06-Jan-2018 04:27:45 GMT;Max-Age=5184000
Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
ETag: "b9a5cd4fbfcf1b65b03d95a4d9ffa8f4--gzip"
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Transfer-Encoding: chunked

{
"apiName" : "Account",
"childRelationships" : [ {
"childObjectApiName" : "Account",
"fieldName" : "ParentId",
"junctionIdListNames" : [ ],
"junctionReferenceTo" : [ ],
"relationshipName" : "ChildAccounts"
... response shortened ...
]}
...

}

Obter o tema ativo de uma organização do Salesforce
Um tema usa cores, imagens e banners para alterar a aparência geral do Salesforce. Os administradores podem definir temas e alterná-los
para fornecer uma aparência diferente. A resposta da API da interface de usuário corresponde à seleção do administrador.
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Para obter o tema ativo de uma organização, faça uma solicitação a esse recurso.

GET /ui-api/themes/active

O corpo da resposta inclui as cores, imagens e banners de páginas, grupos e usuários. Os banners têm uma relação entre comprimento
e altura maior que as imagens e são exibidos atravessando toda a página.

API do conjunto de ferramentas
A API do conjunto de ferramentas inclui objetos novos e alterados.

O Guia do desenvolvedor da API do conjunto de ferramentas contém todas as informações sobre a API do conjunto de ferramentas.

NESTA SEÇÃO:

Objetos novos e alterados na API do conjunto de ferramentas

A API do conjunto de ferramentas inclui objetos novos e alterados. Além disso, é possível atualizar campos individuais de objetos
Configurações de nível superior e seus objetos filhos.

Objetos novos e alterados na API do conjunto de ferramentas
A API do conjunto de ferramentas inclui objetos novos e alterados. Além disso, é possível atualizar campos individuais de objetos
Configurações de nível superior e seus objetos filhos.

Novos objetos

CustomApplication
Representa um aplicativo padrão ou personalizado.

DataIntegrationRecordPurchasePermission
Representa créditos de compra de Lightning Data que um administrador do Salesforce concedeu aos usuários.

DuplicateJobDefinition
Objeto de configuração definindo um trabalho que identifica itens de registro duplicados globalmente.

DuplicateJobMatchingRuleDefinition
Objeto de configuração especificando uma MatchingRule a ser usadas com instâncias de DuplicateJob que compartilhem uma
DuplicateJobDefinition.

MatchingRule
Objeto de configuração especificando uma MatchingRule a ser usadas com instâncias de DuplicateJob que compartilhem uma
DuplicateJobDefinition.

PackageInstallRequest
Representa uma solicitação para instalar um pacote (primeira e segunda gerações) em uma organização assinante de destino.

SubscriberPackageVersion
Representa uma versão do pacote (primeira e segunda gerações) em todas as instâncias do Salesforce.

Objetos alterados

ActionOverride
O campo a seguir foi alterado.

FormFactor
Agora há suporte ao valor Small. Ele representa o aplicativo Salesforce móvel em um celular ou tablet.
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ApexPage
Os seguintes campos de versões anteriores foram adicionados à Referência e guia do desenvolvedor da API do conjunto de ferramentas.

ApiVersion
A versão de API dessa página. Cada página tem uma versão de API especificada durante a criação.

ControllerKey
O identificador do controlador associado a essa página.

ControllerType
O tipo do controlador associado a essa página do Visualforce.

Descrição
A descrição da página do Visualforce.

FullName
O nome completo do objeto de metadados associado na API de metadados.

IsAvailableInTouch
Indica se as guias do Visualforce associadas à página do Visualforce podem ser usadas no aplicativo Salesforce.

IsConfirmationTokenRequired
Indica se solicitações de GET  para a página exigirão um token de confirmação CSRF.

Marcação
A marcação do Visualforce, HTML, JavaScript e qualquer outro código ativado para Web que definam o conteúdo da página.

MasterLabel
O texto usado para identificar a página do Visualforce na área Configuração do Salesforce.

Metadados
Os metadados da página do Visualforce.

Nome
O nome da página do Visualforce.

NamespacePrefix
O prefixo de namespace associado ao objeto.

EmbeddedServiceLiveAgent
Os campos a seguir foram adicionados.

CustomPrechatComponent
O Componente do Lightning personalizado utilizado para a página pré-bate papo nessa implantação do Bate-papo do Snap-Ins.

CustomPrechatComponentId
O ID do Componente do Lightning personalizado utilizado para a página pré-bate papo nessa implantação do Bate-papo do
Snap-Ins.

Fluxo
Os campos a seguir foram alterados.

ProcessType
Os rótulos de alguns tipos de processos foram alterados em todas as versões da API.

• O rótulo de Flow  agora é Fluxo de tela. Anteriormente, o rótulo era Fluxo.

• O rótulo de Workflow  agora é Processo de alteração de registro. Anteriormente, o rótulo era Fluxo de trabalho.

• O rótulo de CustomEvent  agora é Processo de compromisso de plataforma. Anteriormente, o rótulo era Compromisso
de plataforma.
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• O rótulo de FieldServiceMobile  agora é Fluxo do Field Service Mobile. Anteriormente, o rótulo era Field Service
Mobile.

• O rótulo de FieldServiceWeb  agora é Fluxo de Snap-In do Field Service. Anteriormente, o rótulo era Field Service
Web.

actionType
Um valor válido para esse campo foi adicionado.

• generateWorkOrders  – cria um novo registro de ordem de trabalho.

PackageUploadRequest
O campo a seguir foi alterado.

Status
Há um novo valor válido, Queued, para o tempo entre o carregamento do objeto PackageUploadRequest e o início do upload.

RecentlyViewed
Foi esclarecido que os dados de RecentlyViewed são retidos por 90 dias, após os quais os dados são removidos periodicamente.
Você sempre pode exportar os dados de RecentlyViewed para salvá-los.

API de metadados
A API de metadados inclui tipos e campos novos e alterados.

Novos tipos de metadados
EmailServicesFunction

Representa um serviço de email.

EmbeddedServiceBranding
Representa a identidade visual de cada implantação de Snap-Ins. Esse tipo, introduzido na versão 39.0 da API, foi adicionado ao Guia
do desenvolvedor da API de metadados.

EmbeddedServiceConfig
Representa um nó de configuração para a criação de uma implantação de Snap-Ins. Esse tipo, introduzido na versão 37.0 da API, foi
adicionado ao Guia do desenvolvedor da API de metadados.

EmbeddedServiceLiveAgent
Representa um nó de configuração para a criação de uma implantação de Live Agent de Bate-papo do Snap-Ins. Esse tipo, introduzido
na versão 38.0 da API, foi adicionado ao Guia do desenvolvedor da API de metadados.

Tipos e campos de metadados atualizados
Estes tipos de metadados mudaram ou têm campos novos ou alterados.

ActionOverride
O campo formFactor  agora oferece suporte ao valor Small, que representa o aplicativo Salesforce móvel em um celular ou
tablet.

ActivitySettings
O campo autoRelateEventAttendees  permite que os administradores definam compromissos para relacionar
automaticamente até 50 contatos ou um lead quando os usuários convidam os contatos ou o lead para o compromisso.

CompactLayout
Representa um layout compacto. Esse tipo agora está disponível para objetos externos.
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CustomApplication
Esse tipo foi reorganizado para consolidar os campos em agrupamentos lógicos, facilitando o uso apenas dos campos necessários.

Os seguintes campos são novos.

consoleConfig
Representa os parâmetros de configuração de um aplicativo de console do Salesforce.

preferências
Representa as preferências para um aplicativo de console do Salesforce.

shouldOverrideOrgTheme
Indica se o tema global da organização deve ser substituído.

Os seguintes campos foram renomeados.

customShortcut  (no subtipo KeyboardShortcuts)
O nome desse campo mudou para customShortcuts.

defaultShortcut  (no subtipo KeyboardShortcuts)
O nome desse campo mudou para defaultShortcuts.

guia
O nome desse campo mudou para tabs.

workspaceMappings
O nome desse campo mudou para workspaceConfig.

Os seguintes subtipos são novos.

AppPreferences
Esse subtipo consolida as preferências para um aplicativo de console do Salesforce.

ServiceCloudConsoleConfig
Esse subtipo consolida os parâmetros de configuração do console do Service Cloud.

Os seguintes campos foram movidos.

customApplicationComponents
Esse campo agora tem o nome componentList  e está no subtipo ServiceCloudConsoleConfig.

detailPageRefreshMethod
Esse campo agora está no subtipo ServiceCloudConsoleConfig.

enableCustomizeMyTabs
Esse campo agora está no subtipo AppPreferences.

enableKeyboardShortcuts
Esse campo agora está no subtipo AppPreferences.

enableListViewHover
Esse campo agora está no subtipo AppPreferences.

enableListViewReskin
Esse campo agora está no subtipo AppPreferences.

enableMultiMonitorComponents
Esse campo agora está no subtipo AppPreferences.

enablePinTabs
Esse campo agora está no subtipo AppPreferences.
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enableTabHover
Esse campo agora está no subtipo AppPreferences.

enableTabLimits
Esse campo agora está no subtipo AppPreferences.

footerColor
Esse campo agora está no subtipo ServiceCloudConsoleConfig.

headerColor
Esse campo agora está no subtipo ServiceCloudConsoleConfig.

keyboardShortcuts
Esse campo agora está no subtipo ServiceCloudConsoleConfig.

listPlacement
Esse campo agora está no subtipo ServiceCloudConsoleConfig.

listRefreshMethod
Esse campo agora está no subtipo ServiceCloudConsoleConfig.

liveAgentConfig
Esse campo agora está no subtipo ServiceCloudConsoleConfig.

primaryTabColor
Esse campo agora está no subtipo ServiceCloudConsoleConfig.

pushNotifications
Esse campo agora está no subtipo ServiceCloudConsoleConfig.

saveUserSessions
Esse campo agora está no subtipo AppPreferences.

tabLimitConfig
Esse campo agora está no subtipo ServiceCloudConsoleConfig.

Os seguintes subtipos foram excluídos.

DomainWhitelist
Esse subtipo não é mais usado.

PagesToOpen
Esse subtipo não é mais usado.

PushNotifications
Esse subtipo não é mais usado.

Os seguintes subtipos foram substituídos.

CustomApplicationComponents
Esse subtipo foi substituído pelo subtipo AppComponentList.

WorkspaceMappings
Esse subtipo foi substituído pelo subtipo AppWorkspaceConfig.

CustomObject
Os campos a seguir foram alterados.

compactLayoutAssignment
Representa o layout compacto atribuído ao objeto. Esse campo agora está disponível para objetos externos.
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compactLayouts
Uma lista de layouts compactos associados ao objeto. Esse campo agora está disponível para objetos externos.

CustomObjectTranslation
O campo a seguir foi adicionado.

descrição
Tradução da descrição do tipo de registro.

Painel
Os seguintes campos são novos.

chartTheme
Determina o tema padrão para todos os gráficos de painel. Se chartColorTheme  for configurado para um gráfico específico,
essa configuração substituirá esta configuração nesse gráfico.

colorPalette
Determina a paleta padrão para todos os gráficos de painel. Se chartColorPalette  for configurado para um gráfico
específico, essa configuração substituirá esta configuração nesse gráfico.

chartColorTheme
Determina o tema de cores de um determinado gráfico de painel. Essa configuração substitui a configuração chartTheme
desse gráfico específico.

chartColorPalette
Determina a paleta de cores de um determinado gráfico de painel. Essa configuração substitui a configuração ColorPalette
desse gráfico específico.

flexComponentProperties  (componente de painel)
Define metadados para as colunas de tabela e a classificação no Lightning Experience.

flexTableColumn  (subtipo FlowScreen)
Representa uma coluna em um componente de tabela do Lightning Experience.

flexTableSortInfo
Representa a coluna e a ordem de classificação em um componente de tabela do Lightning Experience.

numSubscriptions
Indica o número de assinaturas informadas no painel.

reportColumn  (subtipo DashboardComponentColumn)
Indica o código da coluna de relatório para a filtragem.

showTotal  (subtipo DashboardComponentColumn)
Se true, o total da coluna é exibido.

sortColumn  (subtipo DashboardComponentSortInfo)
Indica a coluna em que a tabela é classificada.

sortOrder  (subtipo DashboardComponentSortInfo)
Indica a ordem de classificação da tabela.

Type  (subtipo DashboardComponentColumn)
Indica o tipo de coluna de tabela do Lightning Experience (detalhes, agregados ou agrupamento).

.

FlexiPage
O valor de enumeração a seguir foi adicionado ao campo type.

475

APINotas da versão do Salesforce Spring '18



CommGlobalSearchResultPage
Uma página do Lightning usada para substituir a página de resultados de pesquisa global em Comunidades, conforme criada
no Community Builder.

O campo leftValue  agora aceita expressões para ajudar a definir regras de visibilidade de componente em páginas do Lightning.
Por exemplo, para exibir um componente exclusivamente ao administrador do sistema, use {!$User.Profile.Name}
EQUAL "System Administrator".

Fluxo
Os seguintes campos são novos.

extensionName  (subtipo FlowScreenField)
O nome do componente do Lightning a ser exibido.

inputParameters  (subtipo FlowScreenField)
Uma matriz de parâmetros de entrada. Só tem suporte quando fieldType  é ComponentInstance.

outputParameters  (subtipo FlowScreenField)
Uma matriz de parâmetros de saída. Só tem suporte quando fieldType  é ComponentInstance.

showFooter  (subtipo FlowScreen)
Indica se o rodapé da tela será mostrado (true) ou permanecerá oculto (false) em tempo de execução.

showHeader  (subtipo FlowScreen)
Indica se o cabeçalho da tela será mostrado (true) ou permanecerá oculto (false) em tempo de execução.

stages
Uma matriz de estágios que pode ser usada em todo o fluxo. Um estágio é uma seção do fluxo que pode ser representada na
UI, como, por exemplo, uma trilha de navegação. Os estágios de fluxo são um recurso beta.

Os seguintes campos foram atualizados.

actionType  (subtipo FlowActionCall)
O valor enumerado choosePricebook  é novo. Esse valor é usado para selecionar um catálogo de preços.

fieldType  (subtipo FlowScreenField)
O valor enumerado ComponentInstance  é novo. Esse valor é usado para campos de tela de componente do Lightning.

Tipos de campo
O seguinte valor de enumeração foi corrigido.

Local
O nome do tipo de campo personalizado Local foi corrigido no Guia do desenvolvedor da API de metadados. O tipo de campo
Local é usado para definir campos de geolocalização na interface de usuário.

ForecastingSettings
O seguinte campo é novo.

ForecastingDateType
O tipo de data em que as quantidades de previsões são baseadas em Previsões colaborativas. Os valores válidos são
OpportunityCloseDate  (padrão), ProductDate  e ScheduleDate. Na API versão 42.0, os tipos de data são
somente leitura e estão disponíveis somente através da API.

OrderSettings
O campo a seguir foi adicionado.

enableZeroQuantity
Indica se os usuários na organização podem (true) ou não (false) adicionar produtos de pedido com quantidade zero. O
valor padrão é false.
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Para ativar essa preferência, enableOrders  deve estar definido como true.

Disponível na API versão 42.0 ou posterior.

Layout
Os seguintes campos são novos.

createAction  (subtipo SidebarComponent)
Se o componente é um campo de pesquisa, o nome da ação rápida usada para criar um registro.

enableLinking  (subtipo SidebarComponent)
Se o componente é um campo de pesquisa, permite que os usuários associem um registro a esse campo.

updateAction  (subtipo SidebarComponent)
Se o componente é um campo de pesquisa, o nome da ação rápida usada para atualizar um registro.

Fila
Os seguintes campos são novos.

publicGroups
Representa grupos públicos na organização. Os grupos públicos podem ser usados para adicionar membros da fila.

queueMembers
Representa os membros da fila adicionados à fila. Os membros podem ser adicionados diretamente ou selecionados com base
nos papéis e grupos públicos a que pertencem.

queueRoutingConfig
Representa o nome da configuração de roteamento. Aplica-se a organizações que usam o Omni-Channel com uma configuração
de roteamento.

roleAndSubordinates
Representa os papéis e seus subordinados na hierarquia de papéis da organização, incluindo papéis de cliente e parceiro. Os
papéis e sua hierarquia subordinada podem ser usados para adicionar membros da fila.

roleAndSubordinatesInternal
Representa os papéis e seus subordinados na hierarquia de papéis da organização, exceto papéis de cliente e parceiro. Os papéis
e sua hierarquia subordinada podem ser usados para adicionar membros da fila.

papéis
Representa os papéis na organização. Os papéis podem ser usados para adicionar membros da fila.

usuários
Representa os usuários na organização. Os usuários podem ser adicionados diretamente como membros da fila.

SecuritySettings
Os seguintes campos são novos.

enableContentSniffingProtection
Indica se o navegador está impedido de inferir o tipo MIME com base no conteúdo do documento e de executar arquivos
mal-intencionados (JavaScript, folha de estilos) como conteúdo dinâmico.

enableUpgradeInsecureRequests
Indica se HTTPS é necessário para conexão com domínios de terceiros.

enableXssProtection
Indica se a proteção contra ataques de script refletidos entre sites está ativada.

identityConfirmationOnEmailChange
Indica se a identidade de um usuário é confirmada quando ele altera seu endereço de email, em vez de exigir um novo login.

477

APINotas da versão do Salesforce Spring '18



identityConfirmationOnTwoFactorRegistrationEnabled
Indica se os usuários devem confirmar suas identidades para adicionar um método de autenticação de dois fatores, como o do
Salesforce Authenticator, em vez de exigir um novo login.

redirectionWarning
Indica se os usuários verão um alerta quando clicarem em um link que os redirecione para fora do Salesforce.

Serviços de dados: melhorias de conformidade e permissões de exclusão
Novos recursos e permissões de exclusão estão disponíveis para objetos grandes personalizados e para trilha de auditoria de campo.

NESTA SEÇÃO:

Permitir que os usuários excluam dados em objetos grandes personalizados

Use perfis e conjuntos de permissões para conceder a capacidade de excluir objetos grandes a usuários específicos. Responda às
solicitações de exclusão e mantenha os dados atualizados usando novas chamadas de API.

Excluir dados do histórico de campo e da trilha de auditoria de campo

Use perfis e conjuntos de permissões para atribuir a usuários específicos a capacidade de excluir dados de histórico de campo e do
arquivo de histórico de campo. Responda às solicitações de exclusão e mantenha os dados atualizados usando novas chamadas de
API.

Permitir que os usuários excluam dados em objetos grandes personalizados
Use perfis e conjuntos de permissões para conceder a capacidade de excluir objetos grandes a usuários específicos. Responda às
solicitações de exclusão e mantenha os dados atualizados usando novas chamadas de API.

Use o método deleteImmediate()  do Apex para excluir dados em um objeto grande personalizado. Declare um sObject contendo
todos os campos no índice do objeto grande personalizado. O sObject funciona como um modelo. Todas as linhas que correspondem
aos campos e valores do sObject são excluídas. Você só pode especificar campos que façam parte do índice do objeto grande. Todos
os campos do índice devem ser especificados. Não é possível incluir um índice parcialmente especificado ou um campo não indexado
e não há suporte a curingas.

No exemplo a seguir, o objeto grande personalizado tem o índice Account__c, Game_Platform__c  e Play_Date__c. Ao
especificar valores após a cláusula WHERE, os campos devem ser listados na ordem em que aparecem no índice, sem lacunas.

<!-- Declare sObject using the index of the custom big object -->
List<Customer_Interaction__b> cBO = new List<sObject>();
cBO.addAll([SELECT Account__c, Game_Platform__c, Play_Date__c FROM
Customer_Interaction__b WHERE Account__c = '001d000000Ky3xIAB']);
Database.deleteImmediate(cBO);

Alternativamente, use a nova chamada SOAP deleteByExample()  e declare um sObject que contenha os campos e valores a
serem excluídos. O sObject funciona como um modelo. Todas as linhas que correspondem aos campos e valores do sObject são excluídas.
Você só pode especificar campos que façam parte do índice do objeto grande. Todos os campos do índice devem ser especificados.
Não é possível incluir um índice parcialmente especificado ou um campo não indexado e não há suporte a curingas. Este exemplo exclui
todas as linhas em que Account__c  é "001d000000Ky3xIAB", Game_Platform__c  é "iOS" e Play_Date__c  é
"2017-11-28T19:13:36.000z".

Exemplo de código Java:

public static void main(String[] args) {
try{
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Customer_Interaction__b[] sObjectsToDelete = new Customer_Interaction__b[1];
//Declare an sObject that has the values to delete
Customer_Interaction__b customerBO = new Customer_Interaction__b();
customerBO.setAccount__c (“001d000000Ky3xIAB”);
customerBO.setGame_Platform__c (“iOS”);
Calendar dt = new GregorianCalendar(2017, 11, 28, 19, 13, 36);
customerBO.setPlay_Date__c(dt);
sObjectsToDelete[0] = customerBO;
DeleteByExampleResult[] result = connection.deleteByExample(sObjectsToDelete);

} catch (ConnectionException ce) {
ce.printStackTrace();

}
}

Excluir dados do histórico de campo e da trilha de auditoria de campo
Use perfis e conjuntos de permissões para atribuir a usuários específicos a capacidade de excluir dados de histórico de campo e do
arquivo de histórico de campo. Responda às solicitações de exclusão e mantenha os dados atualizados usando novas chamadas de API.

As duas preferências da organização para ativar essas permissões, Excluir do histórico de campos e Excluir do arquivo do histórico de
campos, podem ser encontradas em Configuração | Interface de usuário. Além disso, atribua as permissões de usuário Excluir do
histórico de campos e Excluir do arquivo do histórico de campos aos usuários usando perfis ou conjuntos de permissões.

Para excluir dados de histórico de campo, como AccountHistory, e dados de arquivo de histórico de campo, passe uma lista de valores
de Id como strings usando delete()  em SOAP ou Apex. Em Apex, delete()  também funciona com uma lista de sObjects com
o campo Id preenchido.

O sObject funciona como um modelo. Todas as linhas que correspondem aos campos e valores do sObject são excluídas. Você só pode
especificar campos que façam parte do índice do objeto grande. Todos os campos do índice devem ser especificados. Não é possível
incluir um índice parcialmente especificado ou um campo não indexado e não há suporte a curingas.

Exemplo de exclusão de AccountHistory:

List<AccountHistory> ah = new List<sObject>();
ah.addAll( [ SELECT Id FROM AccountHistory
WHERE AccountId = '001d000000Ky3xIAB' and CreatedDate = YESTERDAY ] );
Database.delete(ah);

Exemplos de exclusão de FieldHistoryArchive:

List<FieldHistoryArchive> fha = new List<sObject>();
fha.addAll([SELECT FieldHistoryType, ParentId, CreatedDate, HistoryId FROM
FieldHistoryArchive
WHERE FieldHistoryType = 'Account' AND ParentId = '001d000000Ky3xIAB' AND CreatedDate =
'2017-11-28T19:13:36.000z' AND HistoryId = '017D000000ESURXIA5']);
Database.delete(fha);

Alternativamente, exclua dados de arquivo de histórico de campo com a nova chamada SOAP deleteByExample(). Declare um
sObject contendo os campos e valores a serem excluídos no objeto grande FieldHistoryArchive. Neste exemplo, são excluídas
todas as linhas que correspondem aos critérios especificados.

public static void main(String[] args) {
try{

//Create two sObjects to delete and place them in an array of sObjects to pass to
the delete method
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FieldHistoryArchive[] sObjectsToDelete = new FieldHistoryArchive[2];
FieldHistoryArchive fha_1 = new FieldHistoryArchive();
fha_1.setFieldHistoryType("Account");
fha_1.setParentId("001d000000Ky3xIAB");
Calendar dt = connection.getServerTimestamp().getTimestamp();
dt.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, -7);
fha_1.setCreatedDate(dt);
fha_1.setHistoryId("017D000000ESURXIA5");
sObjectsToDelete[0] = fha_1;

FieldHistoryArchive fha_2 = new FieldHistoryArchive();
fha_2.setFieldHistoryType("Account");
fha_2.setParentId("001d000000Ky3xIAB");
fha_2.setCreatedDate(dt);
fha_2.setHistoryId("017D000000ESURXIA5");
sObjectsToDelete[1] = fha_2;
DeleteByExampleResult[] result = connection.deleteByExample(sObjectsToDelete);

} catch (ConnectionException ce) {
ce.printStackTrace();

}
}

APIs do Console do Salesforce

EDIÇÕES

Disponível em: Salesforce
Classic

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

Introduzimos melhorias no Kit de ferramentas de integração do console do Salesforce e nas APIs
JavaScript do console do Salesforce Lightning. Muitos métodos do Salesforce Classic usados em
páginas do Visualforce existentes e em guias da Web de terceiros agora funcionam no Lightning
Experience. As páginas do Visualforce podem detectar se estão sendo carregadas no tema da UI
para aplicativos Lightning com navegação de console ou no tema de UI para aplicativos Lightning
com navegação padrão. Os aplicativos de console do Lightning agora oferecem suporte ao uso de
guias da Web com domínios de terceiros, permitindo que os usuários acessem aplicativos da Web
ou outros sites a partir do aplicativo. Os métodos do Omni-Channel estão disponíveis ao público
em geral nas APIs JavaScript do Lightning e compromissos de console foram adicionados. Essas
alterações são novas no Lightning Experience.

Os métodos a seguir são novos ou foram alterados na API versão 42.0.

Nome da API

openSubtab
O console do Lightning agora oferece suporte ao uso de guias da Web com domínios de terceiros, de modo que seus usuários
possam acessar aplicativos da Web ou outros sites a partir do aplicativo. O uso de URLs de terceiros tem suporte quando o site é
adicionado como um site confiável de CSP.

opentab
O console do Lightning agora oferece suporte ao uso de guias da Web com domínios de terceiros, de modo que seus usuários
possam acessar aplicativos da Web ou outros sites a partir do aplicativo. O uso de URLs de terceiros tem suporte quando o site é
adicionado como um site confiável de CSP.

Omni-Channel

Os métodos do Omni-Channel estão disponíveis ao público em geral. Os seguintes compromissos também estão disponíveis:

lightning:omniChannelLoginSuccess
Indica que um agente efetuou login com sucesso no Omni-Channel.
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lightning:omniChannelStatusChanged
Indica que um agente alterou seu status de presença no Omni-Channel.

lightning:omniChannelLogout
Indica que um agente efetuou logout do Salesforce.

lightning:omniChannelWorkAssigned
Indica que um novo item de trabalho foi atribuído a um agente.

lightning:omniChannelWorkAccepted
Indica que um agente aceitou uma atribuição de trabalho ou que uma atribuição de trabalho foi aceita automaticamente.

lightning:omniChannelWorkDeclined
Indica que um agente recusou uma atribuição de trabalho.

lightning:omniChannelWorkClosed
Indica que um agente fechou uma guia associada a um item de trabalho no console.

lightning:omniChannelWorkloadChanged
Indica que a carga de trabalho de um agente mudou. Também indica que ocorreu uma alteração na capacidade ou na configuração
de presença do agente, ou que o agente desconectou-se do utilitário Omni-Channel.

CONSULTE TAMBÉM:

Usar métodos do Kit de ferramentas de integração do console do Classic no Lightning Experience

Detectar o tema da UI do console do Lightning em páginas do Visualforce

Usar URLs do Visualforce em métodos openTab e openSubtab do Lightning

Depuração: melhorias no registro em log, mais opções de depuração
para ISVs, tipos de compromisso para chamadas de objetos externos

EDIÇÕES

Disponível em: Salesforce
Classic e Lightning
Experience

Disponível em: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer e Database.com
Editions

Os usuários de sites públicos não precisam mais de um cookie de navegador para ativar o log de
depuração. Os logs de depuração não são mais preenchidos com compromissos
ENTERING_MANAGED_PKG  quando o seu nível de log para a categoria Apex code é INFO ou
DEBUG. Os ISVs agora recebem uma sessão gratuita do Depurador do cliente ISV mesmo que
tenham adquirido sessões do Depurador do Apex. Tipos de compromisso novos e atualizados
permitem solucionar problemas de acesso a dados de objetos externos.

NESTA SEÇÃO:

Coletar logs de depuração para Guest Users sem definir cookies

Na versão Winter '17, introduzimos uma alteração que exigia que os Guest Users definissem
cookies de navegador para ativar o log de depuração. Nossas intenções eram as melhores
possíveis: todos os visitantes de seu site público compartilham uma única licença de Guest User. Com isso, quando você ativa o
registro em log para o Guest User, as atividades coletivas dos visitantes podem preencher rapidamente os logs de depuração,
atingindo o limite de tamanho de log e causando truncamento de log. Infelizmente, as pessoas não gostaram da alteração na versão
Winter '17. Definir cookies é complicado, e a alteração impossibilitou a coleta de logs de depuração para atividades assíncronas dos
usuários públicos. Percebemos o nosso erro. Seus usuários públicos não precisam mais de um cookie de navegador debug_logs
para acionar o registro em log. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.
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Evitar logs de depuração enormes para código de pacote gerenciado

Os logs de depuração não incluem mais compromissos ENTERING_MANAGED_PKG  quando seu nível de log para a categoria
Apex code é INFO ou DEBUG. Para incluir compromissos ENTERING_MANAGED_PKG  no log, defina o nível de log do seu Apex
code como FINE, FINER ou FINEST.

Usar sessões gratuitas do Depurador do cliente ISV juntamente com sessões do Depurador do Apex adquiridas

Todas as organizações de Gerenciamento de licenças de ISV têm uma sessão gratuita do Depurador do cliente ISV que permite
depurar um sandbox de cliente por vez. Um ISV também pode adquirir sessões do Depurador do Apex, que permite realizar depuração
interativa em tempo real no sandbox de um cliente ou nos sandboxes e organizações teste do ISV. Até agora, um ISV que adquiria
sessões do Depurador do Apex não recebia a sessão gratuita do Depurador do cliente ISV. Corrigimos essa falha.

Solucionar problemas de chamadas de objetos externos com tipos de compromisso de depuração novos e atualizados

Os logs de depuração agora incluem detalhes sobre as solicitações e respostas que ocorrem quando um usuário ou a plataforma
acessa um objeto externo do Salesforce Connect. Adicionamos três novos tipos de compromisso e disponibilizamos dois tipos de
compromisso específicos de OData para todos os adaptadores do Salesforce Connect.

Coletar logs de depuração para Guest Users sem definir cookies
Na versão Winter '17, introduzimos uma alteração que exigia que os Guest Users definissem cookies de navegador para ativar o log de
depuração. Nossas intenções eram as melhores possíveis: todos os visitantes de seu site público compartilham uma única licença de
Guest User. Com isso, quando você ativa o registro em log para o Guest User, as atividades coletivas dos visitantes podem preencher
rapidamente os logs de depuração, atingindo o limite de tamanho de log e causando truncamento de log. Infelizmente, as pessoas não
gostaram da alteração na versão Winter '17. Definir cookies é complicado, e a alteração impossibilitou a coleta de logs de depuração
para atividades assíncronas dos usuários públicos. Percebemos o nosso erro. Seus usuários públicos não precisam mais de um cookie
de navegador debug_logs  para acionar o registro em log. Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce
Classic.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Níveis de registro de depuração

Evitar logs de depuração enormes para código de pacote gerenciado
Os logs de depuração não incluem mais compromissos ENTERING_MANAGED_PKG  quando seu nível de log para a categoria Apex
code é INFO ou DEBUG. Para incluir compromissos ENTERING_MANAGED_PKG  no log, defina o nível de log do seu Apex code como
FINE, FINER ou FINEST.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Níveis de registro de depuração

Usar sessões gratuitas do Depurador do cliente ISV juntamente com sessões do
Depurador do Apex adquiridas
Todas as organizações de Gerenciamento de licenças de ISV têm uma sessão gratuita do Depurador do cliente ISV que permite depurar
um sandbox de cliente por vez. Um ISV também pode adquirir sessões do Depurador do Apex, que permite realizar depuração interativa
em tempo real no sandbox de um cliente ou nos sandboxes e organizações teste do ISV. Até agora, um ISV que adquiria sessões do
Depurador do Apex não recebia a sessão gratuita do Depurador do cliente ISV. Corrigimos essa falha.
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Solucionar problemas de chamadas de objetos externos com tipos de compromisso
de depuração novos e atualizados

EDIÇÕES

O Salesforce Connect está
disponível em: Developer
Edition e, por um custo
extra, em: Edições
Enterprise, Performance e
Unlimited

Os logs de depuração agora incluem detalhes sobre as solicitações e respostas que ocorrem quando
um usuário ou a plataforma acessa um objeto externo do Salesforce Connect. Adicionamos três
novos tipos de compromisso e disponibilizamos dois tipos de compromisso específicos de OData
para todos os adaptadores do Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBÉM:

Solucionar problemas de acesso a objetos externos com tipos de compromisso de depuração
novos e atualizados

Hub do desenvolvedor: Gerenciar suas organizações teste

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

Use o Hub do desenvolvedor (Dev Hub) para criar, excluir e gerenciar suas organizações teste.
Depois de configurar seu projeto no computador local, autorize a organização do Dev Hub usando
a CLI do Salesforce.

Dev Hub disponível em nuvens governamentais e públicas
Os clientes de nuvens governamentais e públicas agora podem ativar o Dev Hub em suas
organizações de produção. Após a ativação do Dev Hub, você pode criar organizações teste.
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Empacotamento: pacotes controlados pelo desenvolvedor (beta) com
suporte a mais componentes e outros aprimoramentos

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

Organizações teste
específicas do parceiro
disponíveis em: Partner
Developer, Partner
Enterprise, Partner Group
e Partner Professional
Editions

Crie e gerencie pacotes de segunda geração, incluindo pacotes controlados pelo desenvolvedor
(DCP), usando o Salesforce CLI.

Nota:  Como um recurso beta, o Empacotamento de segunda geração está em visualização
e não faz parte dos "Serviços" estipulados no seu contrato de assinatura mestre com a
Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com
base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante
a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser
descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para
uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce
não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as
restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos
relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao
seu uso desse recurso. Você pode fornecer feedback e sugestões sobre o empacotamento
de segunda geração na Trailblazer Community Packaging 2 Beta.

Para ativar esse recurso beta, que inclui pacotes gerenciados e DCPs desbloqueados, ative o
Packaging 2 em sua organização Dev Hub. DCPs bloqueados estão disponíveis como parte
do programa piloto.

NESTA SEÇÃO:

Criar e instalar pacotes controlados pelo desenvolvedor desbloqueados (beta)

Pacotes controlados pelo desenvolvedor (DCPs) desbloqueados são uma maneira flexível de organizar metadados na sua organização.

Proteger metadados com pacotes controlados pelo desenvolvedor bloqueados (piloto)

Um pacote bloqueado impede a manipulação direta dos metadados após a instalação do pacote. Somente o desenvolvedor do
pacote pode modificar ou editar os componentes do pacote depois que ele é instalado na organização.

Instalar pacotes a partir de um URL

Agora você pode permitir que os usuários instalem seu pacote de segunda geração a partir de um URL em vez de usarem a linha
de comando. É fácil criar um URL usando o ID do pacote com a versão do assinante.

Novas opções de empacotamento com o Salesforce CLI

Você tem novas opções ao criar e atualizar pacotes com o Salesforce CLI.

Controlar o empacotamento de segunda geração com permissões de usuário

Você pode designar quais usuários do Salesforce DX podem criar e atualizar pacotes de segunda geração em uma organização Dev
Hub com a nova permissão Criar e atualizar pacotes de segunda geração.

Alterações na API de empacotamento

APIs novas e alteradas estão disponíveis para lhe proporcionar mais controle sobre os recursos relacionados a pacotes.
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Criar e instalar pacotes controlados pelo desenvolvedor desbloqueados (beta)

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

Organizações teste
específicas do parceiro
disponíveis em: Partner
Developer, Partner
Enterprise, Partner Group
e Partner Professional
Editions

Pacotes controlados pelo desenvolvedor (DCPs) desbloqueados são uma maneira flexível de
organizar metadados na sua organização.

Nota:  Como um recurso beta, os pacotes controlados pelo desenvolvedor bloqueados estão
em visualização e não fazem parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato de assinatura
mestre com a Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de
compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce
não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá
ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não
para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a
Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele.
Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços
e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se
igualmente ao seu uso desse recurso. Você pode fornecer feedback e sugestões sobre o
empacotamento de segunda geração na Trailblazer Community Packaging 2 Beta.

Para usar esse recurso beta, ative o Packaging 2 na sua organização Dev Hub.

Os DCPs oferecem as seguintes vantagens.

• Suporte a pacotes sem namespace, o que pode ajudá-lo a mover seus metadados não
organizados para pacotes durante a implementação do Salesforce DX.

• Muitos componentes que antes não tinham suporte em pacotes agora estão disponíveis em
DCPs.

• Você pode desenvolver DCPs em qualquer Dev Hub.

• Instale DCPs em qualquer organização usando o Salesforce CLI ou o navegador do Salesforce.
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Proteger metadados com pacotes controlados pelo desenvolvedor bloqueados
(piloto)

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

Organizações teste
específicas do parceiro
disponíveis em: Partner
Developer, Partner
Enterprise, Partner Group
e Partner Professional
Editions

Um pacote bloqueado impede a manipulação direta dos metadados após a instalação do pacote.
Somente o desenvolvedor do pacote pode modificar ou editar os componentes do pacote depois
que ele é instalado na organização.

Importante: Fornecemos pacotes controlados pelo desenvolvedor bloqueados para clientes
selecionados por meio de um programa piloto que requer a concordância com condições e
termos específicos. Os pacotes controlados pelo desenvolvedor bloqueados estão sujeitos a
alterações e 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.

Este piloto está disponível somente em ambientes de sandbox e Developer Edition. Você pode
instalar um DCP bloqueado apenas em um sandbox ou organização teste.

Deseja participar do piloto? Esse piloto é ideal para clientes que estão usando ativamente o Salesforce
DX e desejam nos fornecer feedback construtivo. Pretendemos oferecer esse recurso a um pequeno
grupo de clientes e expandir o público ao longo do tempo.

Para participar do programa piloto, entre em contato com seu executivo de conta na Salesforce ou
gerente de sucesso.

NESTA SEÇÃO:

Incluir mais componentes em pacotes controlados pelo desenvolvedor

Os pacotes controlados pelo desenvolvedor (DCP) agora fornecem suporte a muito mais componentes, incluindo AssignmetRule,
CustomDataType e WaveApplication.
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Incluir mais componentes em pacotes controlados pelo desenvolvedor

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

Organizações teste
específicas do parceiro
disponíveis em: Partner
Developer, Partner
Enterprise, Partner Group
e Partner Professional
Editions

Os pacotes controlados pelo desenvolvedor (DCP) agora fornecem suporte a muito mais
componentes, incluindo AssignmetRule, CustomDataType e WaveApplication.

Para obter uma lista completa de componentes com suporte, consulte o Guia do desenvolvedor do
Salesforce DX.

Instalar pacotes a partir de um URL

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

Organizações teste
específicas do parceiro
disponíveis em: Partner
Developer, Partner
Enterprise, Partner Group
e Partner Professional
Editions

Agora você pode permitir que os usuários instalem seu pacote de segunda geração a partir de um
URL em vez de usarem a linha de comando. É fácil criar um URL usando o ID do pacote com a versão
do assinante.

Para obter mais detalhes, consulte o Guia do desenvolvedor do Salesforce DX.
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Novas opções de empacotamento com o Salesforce CLI

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

Organizações teste
específicas do parceiro
disponíveis em: Partner
Developer, Partner
Enterprise, Partner Group
e Partner Professional
Editions

Você tem novas opções ao criar e atualizar pacotes com o Salesforce CLI.

Você pode criar um pacote usando a opção --nonamespace  (-e) ao executar
force:package2:create.

sfdx force:package2:create -n PackageName -d 'My New Package' -o Unlocked -e

Você pode atualizar um pacote existente usando o novo comando force:package2:update.

Controlar o empacotamento de segunda geração com permissões de usuário

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

Organizações teste
específicas do parceiro
disponíveis em: Partner
Developer, Partner
Enterprise, Partner Group
e Partner Professional
Editions

Você pode designar quais usuários do Salesforce DX podem criar e atualizar pacotes de segunda
geração em uma organização Dev Hub com a nova permissão Criar e atualizar pacotes de segunda
geração.

Para obter mais informações sobre permissões de usuário, consulte o Guia de configuração do
Salesforce DX.
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Alterações na API de empacotamento

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

Organizações teste
específicas do parceiro
disponíveis em: Partner
Developer, Partner
Enterprise, Partner Group
e Partner Professional
Editions

APIs novas e alteradas estão disponíveis para lhe proporcionar mais controle sobre os recursos
relacionados a pacotes.

Acréscimos ou atualizações foram introduzidos na documentação do Guia do desenvolvedor da API
do conjunto de ferramentas para as seguintes entidades relacionadas a empacotamento:

• Package2 (beta)

• Package2Member (beta)

• Package2Version (beta)

• Package2VersionCreateRequest (beta)

• Package2VersionCreateRequestError (beta)

• InstalledSubscriberPackage

• InstalledSubscriberPackageVersion

• PackageVersionUninstallRequestError

• SubscriberPackage

• SubscriberPackageVersionUninstallRequest

• SubscriberPackageVersion

• PackageInstallRequest

Codificação mais inteligente com Extensões do
Salesforce para VS Code
Atualizações das Extensões do Salesforce para VS Code, o pacote de extensão do Salesforce para o editor Visual Studio Code, são liberadas
com frequência quase semanal. Em versões recentes, aprimoramos os recursos de inteligência do código e tornamos a extensão Depurador
do Apex mais robusta. Estes são alguns destaques das atualizações que fizemos desde que o pacote de extensão foi disponibilizado ao
público em geral em meados de outubro de 2017.

Destaques das versões recentes
Pacote de extensão

Alteramos o nome do pacote de extensão de Ferramentas de desenvolvimento do Salesforce para Visual Studio Code para Extensões
do Salesforce para VS Code.

Extensão salesforcedx-vscode-apex
Agora oferecemos preenchimento de código para sObjects em suas organizações teste. Também fizemos ajustes finos no recurso
Ir para definição, que agora funciona em mais locais no seu código-fonte.

Algumas entradas relevantes do log de alterações:

• Novo comando – SFDX: Atualizar definições de sObject (ativa a inteligência de código no Apex para sObjects: leia mais)

• Adicionar Ir para definição para uso de classes e interfaces em classes internas (PR #258)

• Ativar Ir para definição para usos de classes e interfaces em declarações de classe e interface (PR #247)

Extensão salesforcedx-vscode-visualforce
Um novo servidor de linguagem do Visualforce fornece preenchimento de código para os componentes padrão do Visualforce na
sua organização. O servidor de linguagem Visualforce entende JavaScript e CSS integrados aos seus arquivos .page  e .component,
facilitando o trabalho com essas linguagens.
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Algumas entradas relevantes do log de alterações:

• Preenchimento de código para componentes padrão do Visualforce (PR #180)

• Suporte à formatação adequada com Cmd+/ (macOS) ou Ctrl+/ (Linux e Windows) em CSS e JavaScript integrados a arquivos
do Visualforce (PR #200)

Extensão salesforcedx-vscode-apex-debugger
Continuamos aprimorando a experiência do Depurador do Apex interativo para organizações teste.

Algumas entradas relevantes do log de alterações:

• Paginar coleções no modo de exibição de variáveis (PR #209)

• Configurar pontos de interrupção de exceção (PR #218)

Recursos
Para obter mais informações e instruções sobre as Extensões do Salesforce para VS Code, confira o Visual Studio Code Marketplace.

Para solicitar recursos, relatar problemas, examinar o código-fonte do pacote de extensão ou enviar contribuições, visite o GitHub.

O recurso Extensões do Salesforce para VS Code é liberado regularmente. Para mais informações sobre as alterações nas versões contínuas,
confira o registro de alterações do pacote de extensão.

Force.com IDE 2 beta descontinuado
A versão beta do Force.com IDE 2 foi descontinuada. Não forneceremos versões futuras dessa ferramenta e nenhum download estará
disponível após 3 de maio de 2018. Você não poderá acessar o Guia do desenvolvedor do Force.com IDE 2 a partir de 23 de abril de
2018.

Se você estiver usando o Force.com IDE 2, recomendamos conferir nosso pacote de extensão para Visual Studio Code, Extensões do
Salesforce para VS Code.

Economizar tempo com clonagem de sandboxes (beta)
Você pode criar um sandbox clonando um sandbox existente, em vez de usar a sua organização de produção como origem. Economize
tempo personalizando um sandbox com um conjunto de dados e metadados e replicando-o. A clonagem de sandbox simplifica a
presença de vários fluxos de trabalho concomitantes no ciclo de vida do seu aplicativo. Você pode configurar um sandbox para cada
tipo de trabalho, como desenvolvimento, teste e preparação. Seus colegas podem clonar facilmente sandboxes individuais em vez de
compartilhar um único sandbox, evitando invadir o espaço alheio.Esse recurso está disponível desde 12 de fevereiro de 2018, quando
o recurso beta de Clonagem de sandbox foi iniciado.Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Nota:  Por se tratar de um recurso beta, a Clonagem de sandbox está em fase de avaliação e não faz parte dos "Serviços" estipulados
em seu contrato de assinatura mestre com a Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra
com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse
recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de
avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é
responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce,
obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente
ao seu uso desse recurso. Você pode fornecer feedback e sugestões sobre a Clonagem de sandbox no IdeaExchange.

Para clonar um sandbox, em Configuração, insira Sandboxes  na caixa Busca rápida e, em seguida, selecione Sandboxes. Clique em
Clonar ao lado do nome de um sandbox concluído. Alternativamente, selecione Novo sandbox e escolha o sandbox a ser clonado no
menu suspenso Criar de.
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Quando o seu novo sandbox estiver pronto, você poderá gerenciá-lo da sua organização de produção, como qualquer outro sandbox.

Para clonar um sandbox usando a API do conjunto de ferramentas, especifique o ID de um SandboxInfo no campo SourceId  do
novo objeto SandboxInfo.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Clonagem de sandbox (beta)

IdeaExchange: Capacidade de atualização entre sandboxes

Salesforce CLI: Novos comandos e instalação mais fácil
Use a interface de linha de comando (CLI) do Salesforce para criar facilmente ambientes para desenvolvimento e teste, sincronizar
código-fonte, executar testes e controlar todo o ciclo de vida do aplicativo. Esses recursos novos e alterados estão disponíveis desde
que o Salesforce CLI v42 foi lançado em 10 de fevereiro de 2018.

Liberamos alterações no Salesforce CLI regularmente. Leia as notas de versão semanais para saber mais sobre atualizações recentes na
versão 42 da CLI ou na versão anterior (41).

Estes comandos e parâmetros mudaram na versão 42 do Salesforce CLI ou durante as atualizações semanais após a publicação da versão
41 da Referência de comandos do Salesforce CLI. Para obter mais informações, consulte a versão 42 da Referência de comandos da CLI
do Salesforce.

Novos comandos
force:apex:trigger:create

Cria a estrutura básica de arquivos de origem de acionador do Apex.

force:auth:logout
Desconecta você de organizações que você autorizou anteriormente.

force:package2:update
Atualiza um pacote de segunda geração.

Comandos alterados
force:project:create

Gera um arquivo .forceignore  de exemplo em seu novo projeto.

Novos parâmetros
force:apex:test:run: -t  | --tests

Executa métodos individuais de classes de teste do Apex.

force:apex:test:run: -y  | --synchronous
Executa testes de uma única classe do Apex de maneira síncrona.

force:schema:sobject:describe: -t  | --usetoolingapi
É executado com a API do conjunto de ferramentas.

force:package2:version:create: -s  | --buildinstance
A instância em que a versão do pacote será criada – por exemplo, NA50.

force:package2:version:create: -e  | --nonamespace
Cria o pacote sem namespace.
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force:package2:version:update: -p  | --noprompt
Nenhum prompt para confirmar a configuração da versão do pacote conforme liberada.

force:data:record:create, force:data:record:delete, force:data:record:get,
force:data:record:update  e force:data:soql:query: --perfloglevel  (sem nome abreviado)

Obtém dados do servidor sobre métricas de desempenho da API.

Parâmetros alterados
force:data:bulk:upsert: -i  | --externalid

Alterado de opcional para obrigatório.

Alterações de instalação e configuração
O plug-in salesforcedx  é empacotado com a CLI.

Quando você instala a CLI, também obtém o plug-in. Para verificar a versão do plug-in salesforcedx  básico instalado, use o
parâmetro --core:

sfdx plugins --core

Não há mais suporte à variável de ambiente SFDX_DISABLE_ENCRYPTION.
A variável foi descontinuada na versão anterior.

ISVforce: Melhorias no upgrade automático

EDIÇÕES

Disponível em: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

As ferramentas do ISVforce facilitam a distribuição e o gerenciamento de soluções do AppExchange.
A manutenção de seus pacotes gerenciados agora está mais simples, porque os conjuntos de
valores globais e conjuntos de valores padrão comportam-se da mesma maneira durante upgrades
automáticos.

NESTA SEÇÃO:

Obter o mesmo comportamento para conjuntos de valores globais e conjuntos de valores
padrão em atualizações de pacotes gerenciados

Para facilitar a manutenção, o comportamento dos conjuntos de valores globais em atualizações de pacotes gerenciados agora é
consistente com o comportamento dos conjuntos de valores padrão.

Atualizar a lista de componentes conforme necessário nos detalhes do pacote

ISVs com pacotes que contenham mais de 1.000 componentes podem decidir quando a lista de componentes em Detalhes do
pacote será atualizada, evitando uma longa espera durante o carregamento dessa página. A lista de componentes continua sendo
atualizada automaticamente com pacotes que têm menos de 1.000 componentes.

Alterar o contato principal do pacote

O nome do contato principal é visível aos ISVs na página Upgrade automático do pacote, que exibe inicialmente o nome da pessoa
que instalou o pacote em uma organização de assinante. Anteriormente, isso não podia ser alterado. Se tiver a permissão Baixar
pacotes do AppExchange, agora você pode selecionar Tornar-se o contato principal na página Pacotes instalados para se tornar
o contato principal de um pacote.

Remover arquivos de pacotes descontinuados

Os ISVs agora podem solicitar que a Salesforce exclua os arquivos ZIP de versões antigas de um pacote gerenciado, caso isso seja
necessário para motivos de privacidade dos dados.
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Criar organizações teste Partner Edition

Ao criar organizações teste de um Dev Hub em uma organização de negócios parceira, os parceiros têm acesso a estas edições:
Partner Developer, Partner Enterprise, Partner Group e Partner Professional. Esse recurso está disponível desde o lançamento do
Salesforce CLI v42 em 10 de fevereiro de 2018.

Status de aprovação do pacote exibido antes da instalação

Durante o processo de instalação de um pacote, uma notificação informa os clientes se o pacote foi autorizado pelo Programa de
parceiros do AppExchange. A notificação informa se o pacote não foi submetido à análise de segurança ou não está autorizado para
distribuição por outro motivo. Se o Programa de parceiros do AppExchange tiver aprovado e autorizado o seu pacote, não exibiremos
a notificação.

CONSULTE TAMBÉM:

Usar sessões gratuitas do Depurador do cliente ISV juntamente com sessões do Depurador do Apex adquiridas

Obter o mesmo comportamento para conjuntos de valores globais e conjuntos de
valores padrão em atualizações de pacotes gerenciados

EDIÇÕES

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

Para facilitar a manutenção, o comportamento dos conjuntos de valores globais em atualizações
de pacotes gerenciados agora é consistente com o comportamento dos conjuntos de valores
padrão.

Alteramos o comportamento dos conjuntos de valores globais nas atualizações de pacotes
gerenciados para corresponder ao comportamento dos conjuntos de valores padrão.

• Os rótulos e nomes de API de valores individuais não mudam em organizações de assinante.
Esse comportamento é novo nesta versão.

• Novos valores não são adicionados às organizações de assinante.

• As configurações de valores Ativos e Inativos nas organizações de assinante não mudam.

• Os valores padrão nas organizações de assinante não mudam.

• Os nomes de rótulos no conjunto de valores global mudam quando a atualização do pacote inclui um novo valor de rótulo.

Atualizar a lista de componentes conforme necessário nos detalhes do pacote
ISVs com pacotes que contenham mais de 1.000 componentes podem decidir quando a lista de componentes em Detalhes do pacote
será atualizada, evitando uma longa espera durante o carregamento dessa página. A lista de componentes continua sendo atualizada
automaticamente com pacotes que têm menos de 1.000 componentes.

Os componentes de um pacote frequentemente dependem de outros componentes que nem sempre são adicionados explicitamente
ao pacote. Cada vez que você altera um pacote, o Salesforce verifica se há dependências e exibe os componentes como membros do
pacote. O Gerenciador de pacotes verifica automaticamente se há dependências e mostra o relacionamento dos componentes com o
pacote na coluna Incluído por em Detalhes do pacote.

Quando um pacote gerenciado contém 1.000 componentes ou mais, agora a página Detalhes do pacote exibe uma opção Atualizar
componentes. Anteriormente, a lista era atualizada cada vez que um pacote existente era aberto, o que gerava um retardo durante a
verificação das alterações para preencher a coluna Incluído por.

Clique em Atualizar componentes se o pacote tiver componentes novos ou alterados e aguarde até que a lista seja atualizada.
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Alterar o contato principal do pacote
O nome do contato principal é visível aos ISVs na página Upgrade automático do pacote, que exibe inicialmente o nome da pessoa que
instalou o pacote em uma organização de assinante. Anteriormente, isso não podia ser alterado. Se tiver a permissão Baixar pacotes do
AppExchange, agora você pode selecionar Tornar-se o contato principal na página Pacotes instalados para se tornar o contato principal
de um pacote.

Remover arquivos de pacotes descontinuados
Os ISVs agora podem solicitar que a Salesforce exclua os arquivos ZIP de versões antigas de um pacote gerenciado, caso isso seja
necessário para motivos de privacidade dos dados.

Criar organizações teste Partner Edition

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

Organizações teste
específicas do parceiro
disponíveis em: Partner
Developer, Partner
Enterprise, Partner Group
e Partner Professional
Editions

Ao criar organizações teste de um Dev Hub em uma organização de negócios parceira, os parceiros
têm acesso a estas edições: Partner Developer, Partner Enterprise, Partner Group e Partner
Professional. Esse recurso está disponível desde o lançamento do Salesforce CLI v42 em 10 de
fevereiro de 2018.

Para obter mais informações, consulte Edições de organização teste com suporte para parceiros
no Guia do ISVforce.

Status de aprovação do pacote exibido antes da instalação
Durante o processo de instalação de um pacote, uma notificação informa os clientes se o pacote
foi autorizado pelo Programa de parceiros do AppExchange. A notificação informa se o pacote não
foi submetido à análise de segurança ou não está autorizado para distribuição por outro motivo.
Se o Programa de parceiros do AppExchange tiver aprovado e autorizado o seu pacote, não
exibiremos a notificação.
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A notificação aparece quando os clientes definem as configurações de instalação do pacote (1). Antes da instalação, os clientes devem
confirmar que estão cientes de que o pacote não está autorizado para distribuição (2).

Para obter mais informações sobre o Programa de parceiros do AppExchange e seus requisitos, acesse a Comunidade de parceiros do
Salesforce.

Mensagens corporativas: melhorias na captura de dados de alteração,
eventos de plataforma de alto volume e melhor tratamento da conexão
na API de streaming
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:

Tratar conexões inválidas na API de streaming

Um cliente da API de streaming agora é notificado com um erro quando a autenticação do cliente é invalidada. Após receber o erro,
o cliente pode se reautenticar e reconectar para receber novos eventos. Caso contrário, o cliente não receberá eventos. Esta mudança
se aplica a todas as versões da API.

Tratar conexões inválidas na API de streaming

EDIÇÕES

Disponível em:
Performance, Unlimited,
Enterprise e Developer
Editions

Um cliente da API de streaming agora é notificado com um erro quando a autenticação do cliente
é invalidada. Após receber o erro, o cliente pode se reautenticar e reconectar para receber novos
eventos. Caso contrário, o cliente não receberá eventos. Esta mudança se aplica a todas as versões
da API.

Um cliente da API de streaming usa CometD e o protocolo Bayeux para assinar eventos, incluindo
eventos PushTopic, eventos genéricos e eventos de plataforma. A autenticação do cliente às vezes
se torna inválida – por exemplo, quando o token OAuth é revogado ou um administrador do
Salesforce invalida a sessão. Um administrador pode revogar um token OAuth ou excluir uma sessão
do Salesforce para impedir que um cliente receba eventos. Às vezes, um cliente pode inadvertidamente invalidar sua autenticação
fazendo logout de uma sessão do Salesforce.
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A API de streaming valida regularmente o token OAuth ou o ID da sessão enquanto o cliente está conectado. Quando o token ou a
sessão não é mais válido, uma mensagem Bayeux é enviada no canal /meta/connect  com um valor de erro
401::Authentication invalid. A mensagem contém o valor reconnect=none  no campo advice.

Nota:  Se o token OAuth ou da sessão não for enviado no cabeçalho de solicitação, o texto da mensagem de erro 401 será
401::Request requires authentication.

Exemplo: A mensagem de resposta de erro enviada no canal /meta/connect  tem uma aparência semelhante à que é
mostrada a seguir.

{
"clientId": "1q1ib66fvm7kli1gfoauu95i78g",
"advice": {
"reconnect": "none",
"interval": 0

},
"channel": "/meta/connect",
"id": 7,
"error": "401::Authentication invalid",
"successful": false

}

Caso o cliente precise realizar uma nova solicitação de handshake devido a uma falha de conexão, o erro de autenticação é enviado no
canal /meta/handshake. A solicitação de handshake falha com um erro 403::Handshake denied  na resposta. O erro
401::Authentication invalid  é aninhado na propriedade ext  da resposta.

Exemplo: A mensagem de resposta de erro enviada no canal /meta/handshake  tem uma aparência semelhante à que é
mostrada a seguir.

{
"ext": {
"sfdc": {
"failureReason": "401::Authentication invalid"

}
},
"advice": {
"reconnect": "none"

},
"channel": "/meta/handshake",
"error": "403::Handshake denied",
"successful": false

}

Nota:  A autenticação de cliente invalidada não inclui a expiração da sessão do Salesforce. A sessão do Salesforce nunca expira
em um cliente CometD. O Salesforce continua estendendo o intervalo de tempo limite enquanto o cliente permanece conectado.

Atualizações críticas

Esta versão inclui novas atualizações críticas para controladores @AuraEnabled  do Apex, comunidades e portais, fluxos, e URLs
usados para arquivos do Visualforce, do Community Builder, do Site.com Studio e de conteúdo. Estamos também aplicando a atualização
crítica que revoga o acesso à API de <lightning:container>.
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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.

Novas atualizações críticas
Estas atualizações críticas são novas na versão Spring '18.

Ativar o novo formato de URL para o Lightning Experience e o aplicativo Salesforce móvel (atualização crítica)
Estamos alterando o formato de URL usado por aplicativos padrão do Lightning Experience e pelo aplicativo Salesforce móvel. O
novo formato de URL é mais legível e resolve o problema do redirecionamento para um local inesperado ao acessar URLs do Lightning
Experience antes da autenticação. Esta atualização não se aplica a comunidades e aplicativos de console do Lightning Experience.

Usar without sharing em controladores @AuraEnabled do Apex com compartilhamento implícito (atualização crítica)
Esta atualização crítica altera o comportamento de controladores @AuraEnabled  do Apex que não especificam with sharing
ou without sharing  para without sharing  por padrão. Essa alteração relaxa a segurança de controladores que não
definem explicitamente o comportamento de compartilhamento usando essas palavras-chave. A prática recomendada é sempre
usar with sharing  em controladores do Apex utilizados com componentes do Lightning.

Executar todas as entrevistas de fluxo iniciadas automaticamente quando invocadas em massa (atualização crítica)
Quando entrevistas de fluxo são invocadas em massa, agora todas são executadas. Anteriormente, quando várias entrevistas de
fluxo eram invocadas em massa, somente a primeira era iniciada e executada; as entrevistas restantes eram descartadas.

Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Community Builder, Site.com Studio e arquivos de conteúdo
(atualização crítica)

Estamos estabilizando o nome de host de URLs do Visualforce, do Community Builder, do Site.com Studio e de arquivos de conteúdo
removendo os nomes de instância dos URLs. Esta atualização crítica se aplica a organizações que têm um Meu domínio implantado.
Ela será ativada automaticamente em 16 de março de 2019.

Ativar o tema de UI do Lightning Console (atualização crítica)
Essa atualização crítica ativa o Tema de UI exclusivo do Lightning Console, Theme4u, e será ativada automaticamente em 5 de
outubro de 2018. No momento, $User.UITheme  ou $User.UIThemeDisplayed  retorna Theme4d  para páginas do
Visualforce em aplicativos padrão do Lightning Experience e em aplicativos Lightning Console. Após a ativação da atualização crítica,
os aplicativos Lightning Console retornarão Theme4u, permitindo que as páginas do Visualforce diferenciem entre aplicativos
padrão do Lightning Experience e aplicativos Lightning Console.

Atualizações críticas aplicadas
Acesso de aplicativos <lightning:container> à API é revogado (atualização crítica)

Acesso de aplicativos <lightning:container>  à API é revogado foi uma atualização crítica para a versão Winter '18 e será
aplicado a todas as organizações em 10 de fevereiro de 2018. Aplicativos Lightning que usam <lightning:container>  não
terão mais acesso às APIs REST de dentro do iframe. Os aplicativos ainda poderão acessar os dados da organização por meio de
chamadas remotas de Apex.

Ajuda e treinamento

Atualizamos nossa documentação sobre limites. Adicionamos módulos do Trailhead, vídeos de instruções e guias passo a passo. Também
atualizamos nossa documentação de Confiança e conformidade.
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NESTA SEÇÃO:

Localizar informações sobre alocações e limites rapidamente

Localize mais facilmente as informações desejadas no momento em que forem necessárias. Ao pesquisar uma restrição específica
da edição, como o número de chamadas de API que você pode receber com a Enterprise Edition, use o termo "alocação". Está
procurando por um limite efetivo, como o tempo máximo de execução de cada transação Apex? Nesse caso, use o termo "limite".

Optar por enviar informações de contato com seu feedback

Quando fornecer feedback à Salesforce por meio do menu Ajuda, você poderá optar por enviar suas informações de contato.Essa
alteração se aplica somente ao Lightning Experience.

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.

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.

Rever documentação de confiança e conformidade

Fizemos atualizações sazonais aos documentos do Salesforce Trust and Compliance.

Localizar informações sobre alocações e limites rapidamente
Localize mais facilmente as informações desejadas no momento em que forem necessárias. Ao pesquisar uma restrição específica da
edição, como o número de chamadas de API que você pode receber com a Enterprise Edition, use o termo "alocação". Está procurando
por um limite efetivo, como o tempo máximo de execução de cada transação Apex? Nesse caso, use o termo "limite".

Colocamos a maioria das informações sobre alocações e limites próximas das áreas relativas ao recurso afetado. Para consultar as alocações
gerais específicas da sua edição, comece a procurar em Recursos do Salesforce e alocações por edição. O Guia de referência rápida dos
limites do Salesforce agora é mais enxuto e voltado para as necessidades dos desenvolvedores.

Optar por enviar informações de contato com seu feedback
Quando fornecer feedback à Salesforce por meio do menu Ajuda, você poderá optar por enviar suas informações de contato.Essa alteração
se aplica somente ao Lightning Experience.

Nós sempre apreciamos seu feedback, e ocasionalmente podemos estar interessados em contatá-lo para discutir seus comentários e
dúvidas. Quando nos enviar suas observações por meio do link de feedback no menu Ajuda, você poderá optar por incluir suas informações
de contato.

498

Localizar informações sobre alocações e limites rapidamenteNotas da versão do Salesforce Spring '18

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=overview_limits_general.htm&language=pt_BR#overview_limits_general
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.salesforce_app_limits_cheatsheet.meta/salesforce_app_limits_cheatsheet/salesforce_app_limits_overview.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.salesforce_app_limits_cheatsheet.meta/salesforce_app_limits_cheatsheet/salesforce_app_limits_overview.htm


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.
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Novos módulos
Aplicativo Event Monitoring Analytics

Use um eficiente aplicativo pré-construído para visualizar os dados do log de compromissos do Salesforce.

Fundamentos do aplicativo Channel Order

Use o aplicativo Channel Order para enviar e gerenciar pedidos de clientes.

Desenvolvimento de modelo de aplicativo Analytics

Use modelos para distribuir aplicativos Einstein Analytics aos seus parceiros e clientes.

Novos projetos
Criar um componente de layout com tema personalizado para comunidades do Lightning

Personalize sua comunidade do Lightning com um componente de layout de tema.

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 Assumir o controle de duplicados – usar regras de duplicados e o componente Possíveis duplicados mostra como
o Salesforce pode ajudá-lo a manter os registros duplicados sob controle. O Salesforce alerta os representantes de vendas sobre
versões duplicadas de registros que eles estão visualizando, avisa quando estão prestes a criar um registro duplicado ou bloqueia
totalmente a criação de novos duplicados. Além disso, descubra como otimizar uma regra de duplicados para campos personalizados
e para o fluxo de trabalho da empresa. Detalhes adicionais podem ser obtidos na publicação de blog relacionada Lidar com duplicados:
duas táticas para usar hoje mesmo.

• O novo vídeo Usar regras de correspondência para localizar registros duplicados mostra o que fazer quando as regras de
correspondência padrão deixam passar registros duplicados nos seus dados. Elimine essa lacuna criando regras de correspondência
personalizadas.

• O novo vídeo Como criar um campo personalizado (Salesforce Lightning) descreve passo a passo como criar um campo de lista
de opções personalizado, da escolha do tipo de campo correto até a aplicação de segurança em nível de campo.

• O novo vídeo Salesforce Files no Lightning Experience fornece uma rápida lista de verificação para ajudá-lo a colocar suas notas
do Classic no Lightning Experience, de modo a proporcionar uma experiência mais avançada aos usuários. Confira também os blogs
relacionados Dica profissional: simplificar o gerenciamento de arquivos com o Salesforce Files no Lightning Experience e Dica
profissional: facilitar as anotações com o Notes aprimorado no Lightning Experience.

• O vídeo atualizado Quem vê o quê: acesso a objetos (Salesforce Lightning) contém etapas para acessar a Interface de usuário de
perfil avançada usando a nova página Configurações de gerenciamento de usuários.

• O vídeo Introdução ao explorador do Analytics atualizado descreve as alterações introduzidas no explorador na versão Spring
'18.

• O novo vídeo Personalizar, colaborar e executar ações usando a guia Análises ensina como analisar seus dados para responder
às suas próprias perguntas e, em seguida, colaborar e executar ações diretamente na guia Análises.

• O novo vídeo Criar aplicativos Einstein Analytics exclusivos no Analytics Studio mostra como criar aplicativos a partir de zero para
compartilhar os ativos do Analytics corretos com os usuários adequados.

Rever documentação de confiança e conformidade
Fizemos atualizações sazonais aos documentos do Salesforce Trust and Compliance.
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Infraestrutura e subprocessadores
As seguintes alterações foram realizadas na documentação de infraestrutura e subprocessadores:

Salesforce

• Escopo: Os serviços cobertos foram atualizados para fins de precisão, e alterações correspondentes foram realizadas no documento.
O Sales Cloud Einstein foi removido do escopo e movido para um conjunto separado de documentação que também inclui o Sales
Cloud Einstein, o Einstein Engagement Scoring e o Einstein Vision and Language. Para fins de uniformização e consolidação, as
descrições em certas seções podem ser diferentes daquelas do idioma original.

• Armazenamento de dados do cliente: Foram atualizadas as localizações de instâncias de data center na União Europeia.

Commerce Cloud

• Nenhuma alteração substancial

Data.com

• Escopo: Os serviços cobertos foram atualizados para fins de precisão, e alterações correspondentes foram realizadas no documento.

Einstein Vision and Language

• O documento isolado de Infraestrutura e subprocessadores do Einstein Vision and Language foi substituído por um documento
combinado que inclui também o Sales Cloud Einstein, o Einstein Engagement Scoring e o Einstein Vision and Language. Para fins
de uniformização e consolidação, as descrições em certas seções podem ser diferentes daquelas do idioma original.

Einstein Engagement Scoring

• O documento isolado de Infraestrutura e subprocessadores do Einstein Engagement foi substituído por um documento combinado
que inclui também o Sales Cloud Einstein, o Einstein Engagement Scoring e o Einstein Vision and Language. Para fins de uniformização
e consolidação, as descrições em certas seções podem ser diferentes daquelas do idioma original.

Heroku

• Nenhuma alteração substancial.

Nuvem da IOT

• Nenhuma alteração substancial.

Marketing Cloud

• Escopo: Os serviços cobertos foram atualizados para fins de precisão, e alterações correspondentes foram realizadas no documento.

Pardot

• Nenhuma alteração substancial

Salesforce DMP

• Atualizado para refletir alterações de identidade visual.

Avisos e licenças
As seguintes alterações foram realizadas à D de avisos e licenças:

Salesforce

• Atualizado para refletir alterações de identidade visual.

Commerce Cloud

• Foram adicionadas as seções Uso de recursos de dados, Usos restritos e Cooperação.

• Avisos de terceiros: Atualizado com recursos adicionais disponíveis em Digital.
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Data.com

• Dados do Data.com: Informações atualizadas.

Desk.com

• Aplicativos de terceiros: Informações atualizadas.

Einstein Analytics

• Avisos de terceiros: Informações atualizadas.

Einstein Discovery

• Avisos de terceiros: Informações atualizadas.

Einstein Engagement Scoring

• Serviço coberto: escopo atualizado. Documento combinado com NLIs do Sales Cloud Einstein e do Einstein Vision and Language.

• Avisos de terceiros: Informações atualizadas.

Einstein Vision and Language

• Serviço coberto: escopo atualizado. Documento mesclado com NLIs do Sales Cloud Einstein e do Einstein Engagement Scoring.

• Avisos de terceiros: Informações atualizadas.

ExactTarget

• Atualizado para refletir alterações de identidade visual.

• Usos restritos de informações: Informações atualizadas.

Heroku

• Foi adicionada a seção Interoperações com outros serviços.

Nuvem da IoT

• Serviços cobertos: Informações atualizadas.

• Foi adicionada a seção Interoperações com outros serviços.

LiveMessage

• Usos restritos de informações:Informações atualizadas.

Marketing Cloud (Radian6, Social Studio, Social.com)

• Avisos de terceiros: Informações atualizadas.

Pardot

• Nenhuma atualização.

Inteligência preditiva

• Atualizado para refletir alterações de identidade visual.

Quip

• Plataformas de terceiros: seção renomeada e informações atualizadas.

SalesforceIQ

• Provedores de aprimoramento de contato: Informações atualizadas.

• Aplicativos de terceiros: Informações atualizadas.

• Software distribuído: adicionados links diretos para o EULA do Salesforce Inbox para iOS e Android.

• Avisos de terceiros: Informações atualizadas.
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Sales Cloud Einstein

• Serviço coberto: escopo atualizado. Documento combinado com NLIs do Einstein Vision and Language e do Einstein Engagement
Scoring.

• Recursos de inteligência da conta: Informações atualizadas.

• Software distribuído: adicionados links diretos para o EULA do Salesforce Inbox para iOS e Android.

Salesforce DMP

• Serviços cobertos: Atualizado para refletir alterações de identidade visual.

• Usos restritos de informações e conformidade com programas de autorregulamentação:Informações atualizadas.

Segurança, privacidade e arquitetura
As seguintes alterações foram feitas à Documentação de segurança, privacidade e arquitetura:

Salesforce

• Escopo: Os serviços cobertos foram atualizados para fins de precisão, e alterações correspondentes foram realizadas no documento.
O Sales Cloud Einstein foi removido do escopo e movido para um conjunto separado de documentação que também inclui o Sales
Cloud Einstein, o Einstein Engagement Scoring e o Einstein Vision and Language; para fins de uniformização e consolidação, as
descrições em certas seções podem ser diferentes daquelas do idioma original.

• Armazenamento de dados do cliente: Foram atualizadas as localizações de instâncias de data center na União Europeia.

Commerce Cloud

• Nenhuma alteração substancial

Data.com

• Escopo: Os serviços cobertos foram atualizados para fins de precisão, e alterações correspondentes foram realizadas no documento.

Einstein Vision and Language

• O documento isolado de Infraestrutura e subprocessadores do Einstein Vision and Language foi substituído por um documento
combinado que inclui também o Sales Cloud Einstein, o Einstein Engagement Scoring e o Einstein Vision and Language. Para fins
de uniformização e consolidação, as descrições em certas seções podem ser diferentes daquelas do idioma original.

Einstein Engagement Scoring

• O documento isolado de Infraestrutura e subprocessadores do Einstein Engagement foi substituído por um documento combinado
que inclui também o Sales Cloud Einstein, o Einstein Engagement Scoring e o Einstein Vision and Language. Para fins de uniformização
e consolidação, as descrições em certas seções podem ser diferentes daquelas do idioma original.

Heroku

• Nenhuma alteração substancial.

Nuvem da IOT

• Nenhuma alteração substancial.

Marketing Cloud

• Escopo: Os serviços cobertos foram atualizados para fins de precisão, e alterações correspondentes foram realizadas no documento.

Pardot

• Nenhuma alteração substancial

Salesforce DMP

• Atualizado para refletir alterações de identidade visual.
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Outros produtos e serviços Salesforce

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

Success Cloud
Especialistas certificados, consultores e ferramentas inovadoras do Salesforce Success Cloud existem para ajudar com serviços profissionais,
orientação prescritiva e conhecimentos especializados em cada etapa da sua jornada.
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