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Notas da versão Salesforce Winter '19

A versão Winter '19 oferece experiências do cliente mais conectadas com novos recursos que ajudam suas equipes a promover
relacionamentos com o cliente mais duradouros.

NESTA SEÇÃO:

Como usar as notas de versão

As notas de versão oferecem descrições gerais sucintas sobre os aprimoramentos e os novos recursos. Incluímos informações de
configuração, dicas para ajudá-lo a começar e práticas recomendadas para assegurar o seu sucesso contínuo.

Como e quando os recursos ficam disponíveis?

Alguns recursos do Winter '19 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

Facilitamos a localização do que você precisa em nossa documentação de navegadores com suporte. Os navegadores com suporte
no Salesforce variam, dependendo de você estar utilizando o Salesforce Classic ou o Lightning Experience. Em 5 de abril de 2019,
não damos mais suporte ao Internet Explorer 9 e 10. Você pode continuar a acessar esses navegadores, porém, o Salesforce não dará
suporte para problemas que você encontrar ao utilizá-los.

Salesforce em geral: Mais maneiras de adotar o Lightning Experience e impulsionar a produtividade

Lançamos novas maneiras de tranquilizar e incentivar os usuários a fazerem a transição para o Lightning Experience. Além disso,
com um formulário de feedback, obtenha insights sobre por que os usuários estão voltando para o Salesforce Classic. Personalize
sua visualização no Lightning Experience com controles de densidade da exibição. Acelere suas comunicações com mensagens de
texto rápido predefinidas em emails, tarefas, eventos e bate-papos. Pesquise em exibições de lista e compartilhe sua exibição de
lista favorita com a sua equipe. Confira as maneiras como aprimoramos pesquisas, filtros de pesquisa e aplicativos de console do
Lightning. E isso é só a metade.

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.

Lightning Essentials: Emblemas do Trailhead no aplicativo, gerenciamento de assinatura e melhorias em vendas e serviços

Fique no aplicativo para comemorar, configurar e assinar o Salesforce Essentials com atribuição de emblema do Trailhead no aplicativo,
fluxos de configuração aprimorados e uma nova página de assinatura. No Sales Essentials, lide com mais tarefas com fluxos de
configuração aprimorados. No Service Essentials, crie uma central de ajuda de autoatendimento e use o CTI para permitir que os
agentes façam chamadas usando seus computadores com um softphone.

Salesforce Einstein: Campos personalizados em previsões, fluxos automatizados para bots, visualização de dados mais rápida e
detecção de imagem aprimorada

Melhorias e novos recursos em Previsões, Captura de atividades, Bots e Analytics do Einstein dão a você mais flexibilidade, configuração
mais rápida e insights mais fáceis. Veja a inteligência que incluímos na sua máquina de negócios.
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Vendas: Aprimoramentos a previsões, integração de email Salesforce CPQ e Pardot

Campos personalizados em Previsões do Einstein tornam o Salesforce mais inteligente. Meça o desempenho de vendas com cotas
e previsões baseadas em território. Estenda o CRM nº 1 do mundo para email e calendário por meio da integração com a Microsoft®

e o Google. Crie relacionamentos recorrentes com clientes com Assinaturas do CPQ Evergreen. E obtenha automação de marketing
mais inteligente com o Pardot no Lightning Experience.

Serviço: Suporte para mensagens de texto e para o Facebook Messenger com LiveMessage, Central de ajuda para pequenas empresas
e Envio do Field Service em Comunidades do Lightning

Desfrute de uma variedade de novos recursos para ajudar a elevar o seu atendimento ao cliente a um novo patamar. O LiveMessage
no Lightning Experience permite que você interaja com os clientes em cima de canais de mensagens usando o Console de serviço
do Lightning. Com a Central de ajuda, crie um site de ajuda para compartilhar artigos do Knowledge e permitir aos clientes registrar
casos em log para problemas que exigem intervenção humana. No Fluxo do Lightning para serviço, veja as etapas concluídas no
Histórico de ações guiadas e alerte os agentes sobre as etapas necessárias. Compartilhe a responsabilidade pelo envio com os
contratados do Field Service dando a eles acesso ao console do dispatcher de uma comunidade. Por fim, turbine os bots do Einstein
para que façam mais pelos seus clientes com fluxos de automação de processo.

Analítica: Relatórios e painéis e o Einstein Analytics

Promova as decisões com insights de relatórios e painéis e o Einstein Analytics. Analise relatórios do Lightning Experience para obter
os detalhes por trás dos números. Crie ativos do Einstein Analytics com modelos, segurança de compartilhamento aprimorada,
conectores de dados baseados em arquivo e muito mais.

Comunidades: Discussões em thread, emblemas de reconhecimento, fluxo para usuários convidados, modelo da central de ajuda
e mais

Os duendes das comunidades trabalharam duro nesta versão, trazendo recursos e melhorias incríveis. Os membros da sua comunidade
finalmente podem ter conversas de verdade usando discussões em thread. Os emblemas de reconhecimento ajudam a motivar os
membros da comunidade e a promover a adoção. Os usuários convidados da comunidade podem usar fluxos para realizar uma
variedade de ações em uma comunidade sem fazerem login. Além disso, o seu suporte ao cliente pode ajudar os clientes a realizarem
o autoatendimento configurando rapidamente uma comunidade da base de conhecimento usando o novo modelo da Central de
ajuda. Tudo isso e uma variedade de novos componentes, recursos de segurança e melhorias gerais para manter as implementações
da sua comunidade merecedoras de atenção.

Chatter: Criar rascunhos de publicações, melhoria do foco do cursor, correção do formato de data

Salve automaticamente suas publicações como rascunhos enquanto compõe. Agora, quando você publica, o cursor vai para o corpo
do texto, em vez de para o campo Para de modo que você possa começar a escrever sua publicação imediatamente.

Arquivos: Compartilhamento público de pastas e detalhes de arquivo em dispositivos móveis

Use links públicos para compartilhar pastas para que você possa distribuir coleções de arquivos para seus funcionários, parceiros,
clientes atuais e clientes potenciais. Acesse detalhes do arquivo de modo dinâmico com páginas de detalhes de arquivo móvel.

Aplicativo móvel: Faça mais enquanto estiver em trânsito

Confira os recursos mais recentes para fazer mais, não importa onde você esteja.

Financial Services Cloud: Planos de ação, pesquisas do Salesforce, banco comercial, Bots do Einstein e aprimoramentos de implantação

Padronize os processos de engajamento do cliente com modelos de tarefa de Planos de ação. Descubra o que os clientes estão
pensando com Pesquisas do Salesforce. Dê aos bancários uma visão mais ampla dos clientes com o aplicativo Lightning Commercial
Banking Console. Ajude os clientes a realizarem o autoatendimento com Bots do Einstein para Financial Services Cloud. Além disso,
acelere as operações de inserção e atualização de dados com a estrutura de implantação aprimorada no Financial Services Cloud.

Health Cloud: Gerenciamento de utilização, modelo de dados de plano de saúde, mais aprimoramentos na capacidade de uso

O Health Cloud agora tem suporte para a colaboração contínua entre provedores de saúde e pagantes. Os provedores podem enviar
e rastrear solicitações para autorização, e os pagantes podem processar as solicitações para garantir que os pacientes recebam o
atendimento certo, na hora certa e no lugar certo. Nós adicionamos novos componentes do Lightning para tornar mais fácil criar
suas próprias páginas de registro personalizadas para seus usuários.
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Personalização: O piloto de Próxima melhor ação do Einstein e aprimoramentos ao Criador de aplicativo Lightning e ao Fluxo do
Lightning

Continue tornando sua organização mais inteligente com o piloto de Próxima melhor ação do Einstein. Torne suas páginas do
Lightning mais dinâmicas e úteis com um novo parâmetro de regra de visibilidade do componente e novos componentes. Turbine
seus fluxos com uma variedade de novos componentes de tela, limites expandidos e a habilidade de implantar fluxos e processos
como ativos.

Segurança e identidade: Mais opções de inscrição, login e logout, campos que você pode criptografar e maneiras de proteger seus
usuários

Os membros da sua comunidade e outros usuários externos agora podem usar um endereço de email ou um número de telefone
para efetuarem login ou inscreverem-se e, com logout único, você pode identificar quais sessões do usuário encerrar. Você pode
criptografar muito mais campos e controlar quem pode alterar as políticas de criptografia. O novo assistente de política de transação
torna a criação de políticas de segurança mais rápida e fácil. E seus usuários estão mais seguros com alertas que os avisam antes de
serem redirecionados do Salesforce.

Salesforce IoT: Melhorias no Componente do Lightning do IoT Insights, no Remetente de eventos, no Visualizador de eventos e no
Contexto

O Salesforce IoT tem inovações para ajudá-lo a criar experiências do cliente únicas e memoráveis. Você pode adicionar seus dados
do Salesforce IoT a qualquer página no Salesforce com nosso novo componente IoT Insights Lightning. Novos recursos de resolução
de problemas permitem que você envie mensagens de evento dentro do aplicativo e veja as mensagens conforme elas são recebidas.
Também estamos facilitando o uso de contextos e aprimorando rastreadores.

Desenvolvimento: Crie o seu próprio aplicativo Salesforce

Quer você esteja usando componentes do Lightning, Visualforce, Apex ou nossas APIs com sua linguagem de programação favorita,
esses aprimoramentos na plataforma Salesforce vão ajudá-lo a desenvolver excelentes aplicações, integrações e pacotes para revenda
a outras organizações.

Marketing: Várias unidades de negócio em links personalizados e de Distributed Marketing em publicações do Facebook com o
Social Studio

O Marketing Cloud é a principal plataforma para atrair clientes com uma experiência de cliente impecável. Com ele, você cria uma
exibição única dos dados de alavancagem de clientes, provenientes de qualquer fonte, para planejar e otimizar experiências de
cliente exclusivas com base em seu objetivos comerciais. Entregue conteúdo personalizado em qualquer canal e dispositivo no
momento mais adequado e meça o impacto de cada interação sobre seus negócios para poder otimizar sua abordagem em tempo
real e entregar resultados melhores.

Atualizações críticas

Essa versão inclui uma nova atualização crítica para segurança de email. Estamos descontinuando a atualização crítica que impõe
uma política de segurança de conteúdo mais rígida para componentes do Lightning.

Ajuda e treinamento

Adicionamos trilhas do Trailhead, módulos e projetos, além de vídeos de instruções. Também adicionamos um novo guia de
implementação para o Salesforce Engage.

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.
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• As notas de versão incluem detalhes sobre recursos novos e modificados, não sobre problemas conhecidos, que estão disponíveis
no site de Problemas conhecidos do Salesforce.

Nota: Até a nova versão estar disponível para você, os links das notas de versão para a Ajuda do Salesforce, os guias de
implementação, os guias para desenvolvedores e outras documentações não funcionarão. Ocasionalmente os links apontam para
material 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 o Lightning Experience e o Salesforce Classic oferecem

Todo mundo está entusiasmado com o Lightning Experience e tudo o que ele oferece. Porém, também entendemos que muitas
organizações continuam usando o Salesforce Classic, exclusivamente ou em combinação com o Lightning Experience à medida
que ele evolui.

Você pediu!

Nós entregamos os recursos que você pediu no IdeaExchange.

Outros recursos

Além destas notas de versão, fornecemos outros recursos para prepará-lo rapidamente.

Alterações 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 à direita.
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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 o Lightning Experience e o Salesforce Classic oferecem
Todo mundo está entusiasmado com o Lightning Experience e tudo o que ele oferece. Porém, também entendemos que muitas
organizações continuam usando o Salesforce Classic, exclusivamente ou em combinação com o Lightning Experience à medida que
ele evolui.

Uma chave para o sucesso durante esse período de transição é entender o que está disponível em uma, em ambas ou em todas as
experiências do Salesforce. Para guiá-lo, adicionamos informações sobre a experiência a essas notas de versão no nível mais alto: para
nuvens inteiras ou para recursos individuais dentro de nuvens. Vamos ver alguns exemplos.

• Um novo recurso do Service Cloud está disponível em ambas as experiências de desktop; portanto, a seção Onde da nota de versão
indica "Esta alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic".

• Um novo recurso do Sales Cloud está disponível somente no Lightning Experience, portanto, a seção Onde da nota de versão indica
"Esta alteração se aplica apenas ao Lightning Experience".

Se um recurso importante também estiver disponível no aplicativo Salesforce, mencionamos isso na seção Onde da nota de versão. Mas
você também pode verificar a seção Móvel para obter uma lista completa do que há de novo.

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

Ideia entregueIdeaExchange

Salesforce em geral
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Ideia entregueIdeaExchange

Colabore facilmente com o compartilhamento de exibição de listaHabilidade de compartilhar o modo de exibição de lista com Grupo
no Lightning

Vendas

Inclua lembretes com ações rápidas da tarefaPermita que lembretes de tarefas sejam definidos ao criar usando
uma ação rápida do Lightning

Lembrete definido para nova tarefa no registro de lead

Caixa de lembrete definida quebrada na Versão de Ações rápidas
do Lightning

Recupere-se de devoluções de emailMarcar atividades de email devolvido como Devolvidas

Veja informações de devolução e rastreamento de email na linha
do tempo de atividade

Veja rapidamente se os clientes abrem email da sua empresaVisualizar status de email HTML em oportunidades e contas

Veja informações de devolução e rastreamento de email na linha
do tempo de atividade

Veja rapidamente se os clientes abrem email da sua empresaStatus de email HTML no Lightning

Veja informações de devolução e rastreamento de email na linha
do tempo de atividade

Prever vendas por território (disponível ao público em geral)Previsões colaborativas via Hierarquia de territórios

Personalize quais tarefas você vê no calendárioTarefas incompletas/em aberto devem estar visíveis no Calendário
do Salesforce

Acionar atribuição de território na atualização da conta no Lightning
Experience

"Avaliar esta conta com relação a regras de território ao salvar" no
Lightning Experience

Serviço

Compartilhe e visualize arquivos salvando automaticamente anexos
de Email-to-Case como Salesforce Files

Anexos de Email-to-Case – Adicionar a arquivos

Imagens integradas em emails de caso no Lightning ExperiencePermite imagens "em linha" no email enviado do SFDC

Comunidades

Exija nomes de usuário únicos para parceiros no nível da
organização

Permitir nomes de usuário duplicados com comunidades de
parceiros e licenças Gold Partner

Controlar a visibilidade do usuário da comunidade (Beta)Controlar a visibilidade do usuário da comunidade para cada
comunidade

Incentivar administradores delegados externos para gerenciar suas
próprias equipes (disponível ao público em geral)

Detectar se os contatos são usuários do Portal do parceiro ou
usuários do Portal de clientes da conta

Personalização

Verificar as referências de um campo antes de editá-lo (piloto)Botão "Onde isto é usado" para todos os campos
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Ideia entregueIdeaExchange

Desenvolvimento

Simplifique chamadas à API da sua organização do Apex codePermitir ao Apex chamar as APIs SOAP e REST do Salesforce sem
uma configuração de site remoto

Tipos de metadados personalizados: Armazenar parâmetros de
fórmula para consolidar atualizações, editar registros na memória
no Apex

Usar tipos de metadados personalizados em fórmulas

Outros recursos
Além destas notas de versão, fornecemos outros recursos para prepará-lo rapidamente.

• Trailblazers de preparo para a versão. 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.

• Versão em uma caixa. Dê uma olhada em nosso kit de habilitação.

• 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.

• Site da versão Winter '19. Confira os novos recursos.

• Módulo de destaques da versão Winter '19. Obtenha o badge do Trailhead da Winter' 19.

• Exames de manutenção. Mantenha sua certificação atualizada.

• Instruções de visualização prévia do sandbox. Teste novos recursos no seu sandbox.

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

quarta-feira, 17 de outubro de 2018
Assistir a vídeos (somente em inglês)

Atualizado o vídeo sobre o uso de Previsões colaborativas no Lightning Experience.

Pesquisar e compartilhar modos de exibição de lista e filtrar listas relacionadas à campanha
Adicionado novo tópico cobrindo adições a funções de componente da Lista de registros em Comunidades.

quarta-feira, 10 de outubro de 2018
Novos objetos

Adicionado um novo objeto de API ContentDocumentListViewMapping que associa modos de exibição de lista e documentos do
Quip.

API de metadados
Adicionado o campo isVisibleByExternalUsers  ao objeto ContentAssets, que permite que arquivos de ativo esteja
visíveis a usuários não autenticados.
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Assistir a vídeos (somente em inglês)
Adicionado um novo vídeo sobre a conexão ao Salesforce no Gmail.

Use a extensão Engage para Gmail com a nova interface do usuário do Gmail
Adicionada uma nota sobre o suporte para a nova interface do usuário do Gmail.

Melhore sua implementação do Salesforce com o Optimizer
A versão 2.7 do otimizador foi lançada com atualizações aos recursos de maior sucesso.

Insights do Einstein: Acessar Insights de conta e oportunidade em seu dispositivo móvel (beta)
Adicionada uma nota de versão sobre os recursos móveis disponíveis para o Salesforce para Android e iOS.

Einstein Data Insights: Aprenda mais com seus relatórios (disponível ao público em geral)
O Einstein Data Insights agora está disponível ao público em geral com funcionalidade aprimorada.

API de metadados
Adicionadas as informações sobre novos tipos de metadados com suporte para Omni-Channel: OmniChannelSettings,
PresenceDeclineReason, PresenceUserConfig, QueueRoutingConfig, ServiceChannel e ServicePresenceStatus.

Rastreamento do histórico de campo
Esclarecida a duração do período de tolerância para recuperar dados de histórico de campo mais antigos que 18 meses.

Salesforce CLI: Participe da evolução
Fornecidas as informações sobre todos os novos recursos e alterações no Salesforce CLI v44, lançado em 13 de outubro de 2018.

Artigos de notícias sobre executivos não estão mais disponíveis
Adicionada a nota de versão para anunciar que o componente Notícias e o aplicativo Notícias não incluem mais artigos sobre os
executivos da empresa.

Execute uma sincronização completa sem contatar o suporte do Pardot
Adicionada uma nota de versão sobre um novo recurso disponível a administradores do Pardot.

Novos objetos
Adicionado um novo objeto padrão RemoteKeyCalloutEvent que registra informações de evento para chamadas que buscam material
de chave criptografado de um ponto de extremidade do cliente.

sexta-feira, 5 de outubro de 2018
Melhore a segurança para sites e comunidades restringindo o acesso a registro para usuários convidados

Adicionada uma nota de versão sobre uma atualização crítica que restringe acesso a registro para usuários convidados em sites e
comunidades.

quinta-feira, 4 de outubro de 2018
Removido: Veja sua comunidade como um convidado

Esse recurso não está totalmente pronto para estrear, sendo assim, vamos removê-lo por ora enquanto fazemos aprimoramentos.
Nós informaremos quando ele voltar.

quarta-feira, 3 de outubro de 2018
Habilitar email operacional

Adicionada uma configuração para habilitar emails operacionais no Pardot.

Veja rapidamente se os clientes abrem email da sua empresa
Esclarecido que o rastreamento de abertura de email não está disponível com Email-to-Case.
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Personalize Insights de email do Einstein conforme seus negócios
Esclarecido que Insights de email do Einstein personalizados estão disponíveis no aplicativo móvel Salesforce Inbox, mas não com
o padrão de Captura de atividades do Einstein.

Compartilhar mais configurações de compartilhamento no Einstein Analytics
Esclarecido o aprimoramento de cobertura para o objeto de oportunidade.

Upload de vários arquivos não está disponível para o Microsoft Internet Explorer versões 9 e 10
Atualizada a versão do navegador para IE10, em vez de IE11. Especificado que essa alteração se aplica à guia Arquivos no Salesforce
Classic.

Einstein Forecasting: Otimize seu modelo de previsões com campos personalizados
Esclarecido que o recurso está disponível ao público em geral, em vez de beta.

Salesforce CLI: Participe da evolução
Esclarecido que os novos comandos da organização sem rastreamento de origem estão em beta.

Organizações teste: Mais recursos e tipos de metadados com suporte
Adicionado que você pode habilitar o Dev Hub em organizações Developer Edition.

Ajuda e treinamento
Adicionados novos vídeos de instrução, projetos, módulos e trilhas do Trailhead e um novo guia de implementação para o Salesforce
Engage.

Alinhe Vendas e Marketing em uma única plataforma com o Pardot no Lightning Experience (disponível ao público em geral)
Removidas instruções de habilitação.

Removida a Variável global moment
Antes da versão Winter '19, os clientes podiam acessar a variável global moment  que fazia parte do Moment.js. Esse uso de moment
em componentes personalizados do Lightning nunca foi intencional nem tinha suporte.

API de metadados
Foram adicionadas informações sobre o campo enableE2CSourceTracking  no tipo CaseSettings.

Leads: Rejeitar leads que não usem reCAPTCHA
Esclarecidas as informações sobre o impacto da configuração Exigir verificação reCAPTCHA em organizações existentes que usam
reCAPTCHA.

Combater spam: rejeite casos sem verificação reCAPTCHA
Esclarecidas as informações sobre o impacto da configuração Exigir verificação reCAPTCHA em organizações existentes que usam
reCAPTCHA.

Use listas de opções de seleção múltipla facilmente no Lightning Experience
Adicionadas informações sobre melhorias a listas de opções de seleção múltipla no Lightning Experience

Caixa de entrada: Obtenha sugestões mais relevantes com Insights de email do Einstein personalizados
Adicionada uma entrada sobre o suporte para Insights de email do Einstein personalizados no aplicativo móvel Salesforce Inbox.

Adicione configurações de fragmento de código aos Snap-ins da comunidade
Esclarecido que esse recurso estará disponível a partir de 16 de outubro de 2018.

Garanta a consistência e a conformidade em processos de engajamento do cliente com planos de ação
Adicionadas as capturas de tela.

Obtenha uma visão mais abrangente de clientes com o Commercial Banking
Adicionadas as capturas de tela.

Use o Editor de rich text aprimorado
Adicionada uma nota de versão sobre alterações a como o Salesforce CPQ lida com campos de rich text.
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Definição de taxas de preço para produtos baseados em uso (Beta)
Adicionados os links para informações sobre produtos baseados em uso.

Gerar assinaturas sem datas de término
Adicionados os links para informações sobre assinaturas perenes.

Alterar saldos de agenda de receita disponíveis com ajustes de receita
Adicionados os links para informações sobre ajustes de receita.

Recupere seu texto não salvo após atingir o tempo limite
Adicionada uma captura de tela e explicação para atualizações de aplicativo que exigem uma atualização.

Componentes do Lightning novos e alterados
Adicionada uma nota de que URLs para os componentes lightning:isUrlAddressable  e lightning:navigation
diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Preveja o que está por vir nos seus negócios com o Criador de previsões do Einstein (beta)
Anunciado que o Criador de previsões do Einstein continua seu programa beta nessa versão.

quarta-feira, 19 de setembro de 2018
O modelo de analytics de alteração de lead ajuda a converter leads em negócios

Anunciado novo modelo para fornecer insights sobre conversões de lead para clientes que rastreiam o histórico de leads.

Aperfeiçoar integrações do aplicativo Connect com Pontos de extremidade do OAuth 2.0 (beta)
Os pontos de extremidade de introspecção de token e o registro de cliente dinâmico dão suporte ao URL
login.salesforce.com  apenas depois de todas as instâncias terem sido atualizadas para a versão Winter '19. Se você
habilitar esses pontos de extremidade antes de todas as instâncias serem atualizadas para a versão Winter '19, use o URL da instância,
da comunidade ou do Meu domínio.

Visualizador da API do Locker na biblioteca de componentes
Acesse o Visualizador da API do Locker na biblioteca de componentes.

Avaliar e comparar código JavaScript com o Locker Console
Use essa nova ferramenta na Biblioteca de componentes para avaliar o código JavaScript para compatibilidade com o Locker Service.

Armazenamento de imagem de perfil do usuário no Android
Para prevenir falhas em dispositivos Android L, o patch do Field Service Lightning para Android Mobile App 4.1.1, liberado em 11
de setembro de 2018, coloca imagens do perfil do usuário no armazenamento externo do dispositivo. A nova permissão é habilitada
automaticamente com o patch.

Fluxos estendidos com sistemas e aplicativos de terceiros usando soluções de fluxo no AppExchange
Adicionada uma nota de versão anunciando soluções de fluxo no Salesforce AppExchange.

Ofereça tratamento mais personalizado e adequado com o gerenciamento de utilização
Especificado que os recursos de gerenciamento de utilização ficam disponíveis após a versão Winter '19 estar concluída.

Unifique associações, benefícios e pré-autorizações com o modelo de dados de plano de saúde
Especificado que os recursos de modelo de dados de seguro ficam disponíveis após a versão Winter '19 estar concluída.

Einstein Discovery: Integrado ao Einstein Analytics
Adicionada uma seção sobre o Einstein Discovery integrado ao Analytics e outros novos recursos.

Aplicativos móveis do Analytics: Notificação por push, páginas dinâmicas, offline (piloto), novos gráficos e novos widgets
Adicionada uma seção sobre os novos recursos para o Einstein Analytics para iOS e para Android.
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quarta-feira, 12 de setembro de 2018
O modelo do Approval Analytics oferece insights instantâneos sobre seus processos de aprovação

Anunciados os novos Modelos do Analytics para ajudar os clientes a analisar processos de aprovação.

Modelos de precificação e de assinatura elevam o Salesforce CPQ Analytics a um novo patamar
Anunciados os novos Modelos do Analytics para clientes do Salesforce CPQ.

Evite o desvio de dados com sincronização completa periódica
Atualizado o nome de modo referente ao Modo de sincronização para Modo de conexão.

Desative o rastreamento de quando os clientes abrem email da sua empresa
Esclarecido que as preferências de proteção de dados e privacidade o email do Salesforce atende.

Personalize Insights de email do Einstein conforme seus negócios
Adicionada Essentials como uma edição com suporte. Esclarecido que insights de email personalizados não se aplicam a contas
pessoais.

Aja com base em Insights de email do Einstein
Adicionada Essentials como uma edição com suporte.

Contate as pessoas certas com as conexões recomendadas
Adicionada Essentials como uma edição com suporte. Esclarecido que conexões recomendadas aplicam-se a contas pessoais, de
contatos e de leads. Explicado que você precisa adicionar o componente de conexões recomendadas a layouts de página de conta
pessoal, de contatos e de leads.

Salesforce para Outlook não disponível para novos clientes do produto
Esclarecido que as organizações com quaisquer usuários conectados ao Salesforce para Outlook na última versão (Spring '18) não
perdem acesso ao produto na versão Winter '19.

Você pediu!
Adição de Ideias que entregamos.

Ajude os clientes a realizarem o autoatendimento com Bots do Einstein
Corrigido o nome de licença para Bots do Einstein.

Definição de taxas de preço para produtos baseados em uso (Beta)
Adicionada a nota de versão para o recurso beta de produtos baseados em uso.

Configure o Salesforce CPQ Winter '19
Adicionada a nota de versão para campos de valor da receita.

Configure o Salesforce CPQ Winter '19
Adicionadas as instruções de configuração e instalação para o Salesforce CPQ Winter '19. Esclarecido o caminho de instalação para
usuários do CPQ em versões anteriores à 214.12.2.

Controlar a visibilidade do usuário da comunidade (Beta)
Adicionado o recurso beta fechado que controla a visibilidade do membro comunidade a comunidade.

Veja rapidamente se os clientes abrem email da sua empresa
Esclarecido como funciona o rastreamento de abertura de email com a Captura de atividades do Einstein.

Mova ações e botões facilmente ao fazer a transição para o Lightning Experience (beta)
Atualizada a lista de objetos com suporte e permissões exigidas.

Aprimoramentos a botões JavaScript no Conversor de configuração do Lightning Experience
Atualizada a lista de permissões necessárias.

Aprenda por que os usuários estão voltando para o Salesforce Classic
Atualizado o rótulo da seção na página de configuração.
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Mantenha usuários no Lightning Experience
Atualizado para indicar que organizações que não contêm perfis personalizados não podem usar o recurso.

Implantar a apresentação de boas-vindas para novos usuários do Lightning Experience
Atualizado o rótulo da seção na página de configuração.

Monitore seus processos e fluxos com novos direitos baseados em uso
Esclarecido que as informações são sobre a lista relacionada Direitos com base em uso.

Dev Hub: Agora disponível na Developer Edition e em organizações teste
Anunciado que você pode habilitar o Dev Hub em organizações de avaliação e na Developer Edition.

terça-feira, 11 de setembro de 2018
Teste ações programadas e fluxos de espera com o Apex

Removida uma nota que anunciava incorretamente a habilidade de testar ações agendadas e fluxos de espera com o Apex.

quarta-feira, 5 de setembro de 2018
Modelo de Retail Banking para clientes do Financial Services Cloud ajuda a aprofundar os relacionamentos com os clientes
e atrair novos clientes

Anunciado o novo modelo do Analytics para clientes do Financial Services Cloud.

Clientes do Veeva CRM: Visualize processos de vendas e desempenho com o Modelo do Salesforce Analytics para Veeva
Anunciado o novo modelo do Analytics para clientes Veeva gerenciarem processos de chamada de vendas.

Já era hora: formato de data para localidades em espanhol
Removida uma nota que anunciava incorretamente o reparo de carimbos de data e hora do Chatter localizados para espanhol.

Rastrear estatísticas de arquivo com o cartão de engajamento de arquivo
Adicionada uma nota de versão sobre o cartão de Engajamento de arquivo na página de detalhes do arquivo.

Componentes do Lightning novos e alterados
Adicionados novos atributos ao componente lightning:fileCard que controla a exibição da legenda de descrição de arquivo.

Habilite a CDN para carregar o Lightning Experience mais rapidamente
Esclarecido que essa configuração não afeta nenhuma versão do aplicativo Salesforce.

Bloqueie informações durante a instalação de pacotes desbloqueados protegidos por senha de instalação
Removidas as preferências para senhas.

Mais componentes de metadados são excluídos permanentemente em pacotes desbloqueados
Removida a FlowDefinition da lista de componentes de metadados excluídos de modo permanente.

Recusar URLs do Meu domínio sem instância
Adicionada uma nota de versão sobre a desativação do CRUC que habilitava URLs do Meu domínio sem instância.

Adote práticas recomendadas de URLs do Meu domínio sem instância
Adicionada uma nota de versão sobre a criação de pacotes com suporte para URLs sem instância.

Salesforce CLI: Participe da evolução
Adicionadas informações para um novo comando, force:source:delete.

Objetos alterados
Campos de série de eventos são somente leitura na API.

Oportunidades: Mantenha direitos de edição para proprietários da oportunidade anteriores
Especificado que essa melhoria também está disponível no aplicativo Salesforce.
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Obtenha mais opções de configuração com configurações de organização teste
As configurações de organização teste são um novo formato para substituir preferências da organização no arquivo de definição de
organização teste.

Permita aos parceiros enviar de comunidades
Corrigidos os requisitos de licença para usar o console do controlador em uma comunidade.

Altere sua visualização com configurações de densidade da exibição
Conectado o nome da página de configuração às Configurações de densidade.

Objetos alterados
Em EventLogFile, no tipo de evento Wave Change, os campos IS_EMBEDDED e IS_EMBEDDED_IN_COMMUNITY foram removidos.

Compartilhar e organizar macros e texto rápido em pastas
Corrigidas as informações sobre o uso da visualização dividida com macros e texto rápido quando as pastas são habilitadas.

quarta-feira, 29 de agosto de 2018
Adicionar anexos a emails de lista

Removidas as referências a ações de email.

Exija nomes de usuário únicos para parceiros no nível da organização
Adicionada uma nota declarando que uploads usando Data Loader, Importação do Excel e Sendia não estão disponíveis a usuários
parceiros com essa preferência habilitada.

Lembrete sobre perda de funcionalidade para versões anteriores do Salesforce para Outlook
Esclarecido que o suporte para o Microsoft Internet Explorer versões 8, 9 e 10 terminou na versão Spring '17. Como resultado dessa
alteração, as versões anteriores do Salesforce para Outlook perdem alguma funcionalidade, pois foram criadas para serem executadas
naqueles navegadores.

Novos objetos
Adicionado o objeto Público.

Faça o upgrade de arquivos de fluxo para a API versão 44.0 com a Salesforce CLI
Adicionadas informações para a seção Como para indicar que primeiro deve ser instalada a versão pré-lançamento da Salesforce
CLI.

Recupere e exiba com segurança imagens de terceiros em páginas do Visualforce
Adicionada uma nota de versão anunciando a função IMAGEPROXYURL.

Melhore a segurança isolando conteúdo de terceiros não confiável com iframes
Adicionada uma nota de versão sobre como usar iframes para isolar o conteúdo em um domínio separado.

Execute o Avaliador de prontidão do Einstein no sandbox
Adicionadas informações sobre o suporte a sandbox.

Aprimoramentos a botões JavaScript no Conversor de configuração do Lightning Experience
Adicionado anúncio detalhando os aprimoramentos ao recurso Botões de JavaScript no Conversor de configuração do Lightning
Experience.

Melhore sua implementação do Salesforce com o Optimizer
Adicionado o anúncio detalhando os aprimoramentos ao Salesforce Optimizer para a versão 2.6.

Automatize mais processos comerciais com maiores limites por organização
Corrigidas as informações na seção Por que para indicar que dois limites são para cada tipo de fluxo ou processo, não para todos os
tipos de fluxos e processos combinados.

BatchApexErrorEvent
Adicionado o objeto BatchApexErrorEvent.
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Novas exceções do Apex
Adicionada a exceção Auth.DiscoveryCustomErrorException.

Removido: Promova experiências interessantes para o cliente em escala empresarial com o Salesforce IoT Advanced
Removida a entrada para Salesforce IoT Advanced devido à mudança na disponibilidade na versão Winter '19.

segunda-feira, 20 de agosto de 2018
Notas da versão do Salesforce Winter '19

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.

Como e quando os recursos ficam disponíveis?

Alguns recursos do Winter '19 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
Facilitamos a localização do que você precisa em nossa documentação de navegadores com suporte. Os navegadores com suporte no
Salesforce variam, dependendo de você estar utilizando o Salesforce Classic ou o Lightning Experience. Em 5 de abril de 2019, não damos
mais suporte ao Internet Explorer 9 e 10. Você pode continuar a acessar esses navegadores, porém, o Salesforce não dará suporte para
problemas que você encontrar ao utilizá-los.

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

Navegadores compatíveis com o
Salesforce Classic

Navegadores compatíveis com o
Einstein Analytics
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Salesforce em geral
Lançamos novas maneiras de tranquilizar e incentivar os usuários a fazerem a transição para o Lightning Experience. Além disso, com
um formulário de feedback, obtenha insights sobre por que os usuários estão voltando para o Salesforce Classic. Personalize sua
visualização no Lightning Experience com controles de densidade da exibição. Acelere suas comunicações com mensagens de texto
rápido predefinidas em emails, tarefas, eventos e bate-papos. Pesquise em exibições de lista e compartilhe sua exibição de lista favorita
com a sua equipe. Confira as maneiras como aprimoramos pesquisas, filtros de pesquisa e aplicativos de console do Lightning. E isso é
só a metade.

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

Adoção do Lightning Experience: Mais maneiras para descobrir e adotar o novo Salesforce

Implantar a apresentação de
boas-vindas para novos usuários do
Lightning Experience

Aprenda por que os usuários estão
voltando para o Salesforce Classic

Mantenha usuários no Lightning
Experience

Mova ações e botões facilmente ao fazer
a transição para o Lightning Experience
(beta)

Aprimoramentos a botões JavaScript no
Conversor de configuração do Lightning
Experience

Deixe o relatório de preparação ser seu
guia para o Lightning Experience

Veja o desempenho da página por
navegador e outras novas métricas no
aplicativo de utilização do Lightning

Altere sua visualização com
configurações de densidade da exibição

Diga adeus ao recurso de copiar e colar
e olá para o texto rápido

Atribuir um novo proprietário a vários
leads, casos ou objetos personalizados
de uma só vez
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Localize os dados de que você precisa
em um Jiffy com a Pesquisa de exibição
de lista

Colabore facilmente com o
compartilhamento de exibição de lista

Use itens de utilitário de segundo plano
para adicionar funcionalidade a um
aplicativo Lightning

Melhore sua implementação do
Salesforce com o Optimizer

Use listas de opções de seleção múltipla
facilmente no Lightning Experience

Console

Limpe sua tela com o atalho de teclado
Fechar todas as guias

Agora há suporte para objetos externos
no console do Lightning

Substituições do Visualforce para
aplicativos de console

Itens de navegação não abrem mais nas
guias do Espaço de trabalho por padrão

Gere URLs de console e defina itens de
navegação com as APIs JavaScript do
console do Lightning

Simplifique seu fluxo de trabalho
personalizando seus itens de navegação

Crie um espaço de trabalho intuitivo
com ícones e títulos da guia de espaço
de trabalho personalizáveis

Pesquisas do Salesforce

Colete dados especializados com novos
tipos de perguntas

Adicionar várias perguntas a uma
página de pesquisa
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Ver status e respostas em convites da
pesquisa

Não é mais necessária a autenticação
para contatos realizarem pesquisas

O menu de propriedades da pergunta
tem uma nova página inicial

Não há mais suporte para editar
pesquisas ativas

Colete dados de clientes bancários com
Pesquisas do Salesforce no Financial
Services Cloud

Pause… e retome uma pesquisa

Pesquisar

Obtenha resultados da pesquisa mais
relevantes sem espera

Pesquise e filtre resultados em mais
lugares

Filtrar resultados da pesquisa por
intervalo numérico

Encontre sessões de mensagens usando
pesquisa global

Recupere seu texto não salvo após
atingir o tempo limite

Dados de rastreamento de histórico de
campo excluídos após 18 meses

O suporte para IE9 e IE10 está
terminando

Cisco Spark agora é Cisco Webex Teams

Lightning Essentials
Fique no aplicativo para comemorar, configurar e assinar o Salesforce Essentials com atribuição de emblema do Trailhead no aplicativo,
fluxos de configuração aprimorados e uma nova página de assinatura. No Sales Essentials, lide com mais tarefas com fluxos de configuração
aprimorados. No Service Essentials, crie uma central de ajuda de autoatendimento e use o CTI para permitir que os agentes façam
chamadas usando seus computadores com um softphone.
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Celebre o aprendizado com emblemas
do Trailhead no aplicativo

Gerenciar sua assinatura do Essentials
sem sair do Salesforce

Sales Essentials

Criar campos personalizados
rapidamente

Exclua dados de avaliação em um piscar
de olhos

Sincronizar seus emails e atividades

Service Essentials

Permita que os clientes sejam
autossuficientes com a Central de ajuda

Usar CTI em Service Essentials

Vendas
Campos personalizados em Previsões do Einstein tornam o Salesforce mais inteligente. Meça o desempenho de vendas com cotas e
previsões baseadas em território. Estenda o CRM nº 1 do mundo para email e calendário por meio da integração com a Microsoft® e o
Google. Crie relacionamentos recorrentes com clientes com Assinaturas do CPQ Evergreen. E obtenha automação de marketing mais
inteligente com o Pardot no Lightning Experience.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Sales Cloud Einstein

Einstein Forecasting

Captura de atividades do Einstein

Avaliador de prontidão para o Einstein

Pontuação de leads do Einstein

Insights do Einstein

Principais recursos de vendas

Previsões colaborativas
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Prever vendas por território (disponível ao
público em geral)

Compartilhe suas previsões (disponível ao
público em geral)

Obtenha mais da página de previsões

Gerenciamento de território Enterprise

Contas

Campanhas

Campanhas: Mantenha os membros da
campanha do Salesforce e do Pardot em
sincronia

Analise listas relacionadas de campanha
com filtros rápidos

Leads

Oportunidades

Outras alterações nos recursos centrais de vendas

Integrar o LinkedIn Sales Navigator

Filtrar exibições de lista de oportunidades
por território

Filtrar relatórios da oportunidade por
território

Acionar atribuição de território na
atualização da conta no Lightning
Experience

Artigos de notícias sobre executivos não
estão mais disponíveis

Recursos de produtividade

Caixa de entrada

Experiência de email

Recupere-se de devoluções de email

Veja rapidamente se os clientes abrem email
da sua empresa
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Desative o rastreamento de quando os
clientes abrem email da sua empresa

Adicionar anexos a emails de lista

Economize tempo para os representantes
de vendas com texto rápido para emails e
emails de lista

Melhorar a segurança de email com chaves
DKIM remodeladas

Proteja retransmissões de email com
autenticação SMTP

Modelos de email

Permita aos representantes de vendas
gerenciar a privacidade do modelo de email

Modelos de email mostram apenas campos
de mesclagem relevantes

Foco em leads e contatos no seletor de
campo de mesclagem

Gerencie modelos de email do Salesforce
Classic de uma nova maneira no Lightning
Experience

Use anexos depois de inserir modelos de
email do Salesforce Classic

Adicione anexos a modelos de email do
Lightning

Lightning Dialer

Grave suas chamadas do Dialer

Fazer chamadas do Dialer com seu telefone
comercial

Captura de atividades do Einstein

Personalize Insights de email do Einstein
conforme seus negócios

Aja com base em Insights de email do
Einstein
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Deixe feedback sobre Insights de email do
Einstein

Contate as pessoas certas com as conexões
recomendadas

Atividades

Inclua lembretes com ações rápidas da
tarefa

Economize tempo dos representantes de
vendas com texto rápido para eventos e
tarefas

Economizar tempo com filtros de linha de
tempo de atividade persistentes

Escolha que tipos de atividade aparecem
na linha do tempo de atividade

Veja informações de devolução e
rastreamento de email na linha do tempo
de atividade

Filtrar por assunto da tarefa nos resultados
da pesquisa global

Kanban

Obtenha a exibição Kanban para listas
visualizadas recentemente

Pesquisar registros na visualização do
Kanban

Calendário

Agendar série de eventos (beta)

Personalize quais tarefas você vê no
calendário

Adicionar e remover participantes de
qualquer interface do usuário

Console de vendas

Lightning Data: Seleção de correspondência, rótulos mais utilizáveis
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Selecione uma correspondência quando
a correspondência automática não for
a correta

Rótulo de status não encontrado foi
alterado

O rótulo de pontuação de confiança da
correspondência foi alterado

Rótulos de campo de endereço foram
alterados

Integração com o Google

Lightning Sync para Google: Sincronização para atualizações acionadas por API e opções de sincronização flexível

Obtenha mais flexibilidade com opções de
edição e sincronização de evento

Sincronizar alterações de eventos feitas por
meio da API

Integração com a Microsoft®

Integração com o Outlook®

Lightning para Outlook e Salesforce Inbox
combinados em um único complemento

Aumente a produtividade do produto com
a Integração do Outlook com o Inbox
(disponível ao público em geral)

Economize tempo e melhore a consistência
com atalhos texto

Lightning Sync para Microsoft® Exchange®

Sincronizar série de eventos entre o
Microsoft® Calendars e o Salesforce

Sincronizar alterações de eventos feitas por
meio da API

Obtenha mais flexibilidade com opções de
edição e sincronização de evento

A página Lightning Sync em Configuração
tem um novo nome

Salesforce para Outlook
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Salesforce para Outlook não disponível para
novos clientes do produto

Nenhum patch do Salesforce para Outlook
planejado

Lembrete sobre perda de funcionalidade
para versões anteriores

Connect for Office

Salesforce CPQ and Billing

Salesforce CPQ

Configure o Salesforce CPQ Winter '19

Gerar assinaturas sem datas de término

Definição de taxas de preço para produtos
baseados em uso (Beta)

Precifique produtos de percentual do total
com base em todo o pacote

Campos de pedido previamente
preenchidos no Lightning

Use o Editor de rich text aprimorado

Salesforce Billing

Gateway de pagamento: Rastreamento de
respostas do gateway e reembolso de
pagamentos com falha

Agenda de receita: Campos de Ajustes de
receita e Valor de receita

Crie linhas de subfatura para transações de
cobrança

Cancelar produtos do pedido usando planos
de fatura

Fazendo o upgrade para o Salesforce Billing
Winter '19

Pardot

Alinhe Vendas e Marketing em uma
única plataforma com o Pardot no
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Lightning Experience (disponível ao
público em geral)

Aceite facilmente clientes potenciais
que optaram por rejeitar a sincronização
com o Salesforce

Converter programas de engajamento
para permitir repetição (beta)

Filtre a tela do Engagement Studio por
data

Painéis do B2B Marketing Analytics
alterados

Crie membros da campanha do
Salesforce com base em clientes
potenciais

UI do Pardot recebe uma
minitransformação

Use a extensão Engage para Gmail com
a nova interface do usuário do Gmail

Habilitar email operacional

Execute uma sincronização completa
sem contatar o suporte do Pardot

Serviço
Desfrute de uma variedade de novos recursos para ajudar a elevar o seu atendimento ao cliente a um novo patamar. O LiveMessage no
Lightning Experience permite que você interaja com os clientes em cima de canais de mensagens usando o Console de serviço do
Lightning. Com a Central de ajuda, crie um site de ajuda para compartilhar artigos do Knowledge e permitir aos clientes registrar casos
em log para problemas que exigem intervenção humana. No Fluxo do Lightning para serviço, veja as etapas concluídas no Histórico de
ações guiadas e alerte os agentes sobre as etapas necessárias. Compartilhe a responsabilidade pelo envio com os contratados do Field
Service dando a eles acesso ao console do dispatcher de uma comunidade. Por fim, turbine os bots do Einstein para que façam mais
pelos seus clientes com fluxos de automação de processo.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Bots do Einstein
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Turbine seu bot com fluxos inicializados
automaticamente, sem necessidade de
codificação

Analise sessões de Bots do Einstein
facilmente e em mais profundidade

Defina elementos de pergunta do bot
de modo diferente com slots
renomeados para variáveis

Treine bots mais facilmente com um
conjunto de intenções unificado
definido em todas as versões do bot

Crie intenções rapidamente
adicionando entradas do cliente com o
Data Loader

Entenda seus clientes mais rapidamente
– Bots do Einstein dão suporte para
correspondências literais

Canais

LiveMessage

Dê suporte aos clientes com mensagens de
texto e o Facebook Messenger

Configurar LiveMessage com um Fluxo de
configuração guiada

Defina as expectativas do cliente com
mensagens de resposta automatizadas

Personalizar mensagens de aceitação e
rejeição por SMS automatizadas

Mantenha os clientes por dentro com as
notificações automáticas por mensagem de
texto

Envie e receba imagens e anexos de arquivo
com Mensagens de texto por SMS e o
Facebook Messenger

Central de ajuda

CTI
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Usar CTI em Service Essentials

Aumente o tamanho do seu softphone de
CTI aberta

Live Agent

Acessar páginas de configuração do Live
Agent no Lightning Experience

Personalizar a página de sessão do Live
Agent no Lightning Experience

Use o roteamento baseado em habilidades
para rotear bate-papos no Live Agent (beta)

Use um botão para inserir texto rápido nos
seus bate-papos

Bate-papo do Snap-ins

Deixe do seu jeito cada Snap-in com rótulos
personalizados

Adicione configurações de fragmento de
código aos Snap-ins da comunidade

Obtenha notificações de evento de
bate-papo do Bate-papo do Snap-ins

Navegue livremente e use o bate-papo em
várias guias

Aproveite as melhorias ao Live Agent

Snap-Ins para aplicativos móveis

Serviço de atendimento ao cliente social

Dê suporte aos seus clientes no YouTube

Responda a publicações sociais sem criar
um caso

Mostre suas emoções com emojis

Manter a privacidade no Facebook

Usar o feed compacto para publicações
sociais

Prepare seus agentes para o 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

Apoie seus parceiros do governo na nuvem
pública

Atualize seu pacote de serviço de
atendimento ao cliente social

Field Service

Encaminhe sua força de trabalho para
a próxima etapa com o Fluxo do
Lightning para serviço

Gere relatórios de serviço em outros
idiomas

Transferir itens de produtos serializados
(beta)

Gravar acionadores de relatório de
serviço

Localize rapidamente os relatórios de
serviço assinados

Compartilhar automaticamente
compromissos de serviço e ordens de
trabalho

Veja Transferências do produto
relacionadas em locais e itens de
produto

Armazenamento de imagem de perfil
do usuário no Android

Pacote gerenciado do Field Service

Permita aos parceiros enviar de
comunidades

Codificar o Gantt por cores

Adicionar ações personalizadas ao console
do controlador

Personalize a visualização de utilização de
Gantt

Faça mais com Filtros de lista de
compromisso personalizados
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Veja ausências do recurso no mapa do
console do controlador

Agende compromissos mais facilmente

Escolha quando os compromissos aparecem
no Gantt

Desligue a publicação do Chatter para envio
de compromisso de emergência

Outras melhorias ao pacote gerenciado Field
Service Lightning

Gerenciamento de caso

Console de serviço

Mude para o Lightning Experience
diretamente do seu aplicativo de console
Salesforce Classic

Fluxo do Lightning para serviço

Identifique o status rapidamente usando a
guia Histórico na Lista de ações guiadas

Foque seus agentes com um subconjunto
de ações guiadas

Avisar os agentes quando uma ação guiada
for obrigatória

Casos

Imagens integradas em emails de caso no
Lightning Experience

Desfrute de feed do caso compacto em
qualquer lugar no Lightning Experience

Trabalhe de modo mais eficiente em seu
feed do caso no Lightning Experience

Usar modelos de email do Visualforce no
Lightning Experience

Compartilhe e visualize arquivos salvando
automaticamente anexos de Email-to-Case
como Salesforce Files
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Definir campos de auditoria ao importar
emails

Combater spam: rejeite casos sem
verificação reCAPTCHA

Omni-Channel

Faça o roteamento de trabalho para agentes
usando filas e habilidades simultaneamente
na mesma organização

Use o roteamento baseado em habilidades
para rotear bate-papos no Live Agent (beta)

Fique atento à carga de trabalho do agente
para roteamento baseado em fila e baseado
em habilidades no supervisor Omni-Channel

Permita a supervisores monitorar
bate-papos em tempo real no supervisor
Omni-Channel

Apresente aos supervisores uma prévia do
que os agentes e clientes estão digitando
em bate-papos

Produtividade

Compartilhar e organizar macros e texto
rápido em pastas

A um clique – insira texto rápido em seus
emails com um botão

Usar texto rápido em tarefas e eventos

Inserir texto rápido em bate-papo e artigos
do Knowledge

Nunca se esqueça de texto rápido
novamente graças a um botão pop-up

Service Cloud Mobile

Trabalhe no idioma da sua organização
com localização móvel

Comunique-se de maneira intuitiva com
menções móveis
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Personalizar ações rápidas com layouts
de página (Android)

Publicar arquivos no feed do caso
(Android)

Knowledge

O Lightning Knowledge está incluído
em Service Essentials

Mapeie campos de caso para categorias
de dados para melhores resultados da
pesquisa

Faça mais em visualizações de lista de
artigos com ações em massa

Insira ícones de âncora em campos de
rich text para ajudar os leitores

Personalize artigos com ações, botões
e links (beta)

Adicione campos de pesquisa a versões
de artigo de vários registros

Faça mais com listas relacionadas de
artigos em casos

Personalizar a pesquisa global para
encontrar os dados de conhecimento
mais relevantes

Importe artigos com traduções para não
deixar nenhum idioma para trás

Mova mais para o Lightning Knowledge:
tópicos da comunidade e dados de
pesquisa de artigo (beta)

Traduza artigos mais rapidamente com
links úteis em emails e colunas em
páginas uniformemente espaçadas

Acesse links inteligentes em artigos
usando o aplicativo Salesforce

Fique no Lightning Knowledge para
inserir conteúdo do artigo em emails
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Usar texto rápido em seus artigos do
Knowledge

Fluxos de configuração

Análise de dados
Promova as decisões com insights de relatórios e painéis e o Einstein Analytics. Analise relatórios do Lightning Experience para obter os
detalhes por trás dos números. Crie ativos do Einstein Analytics com modelos, segurança de compartilhamento aprimorada, conectores
de dados baseados em arquivo e muito mais.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Relatórios e painéis

Relatórios

Einstein Data Insights: Aprenda mais com
seus relatórios (disponível ao público em
geral)

Editar relatórios combinados com o Criador
de relatórios do Lightning (beta)

Desfrute de uma interface melhor com a
página de execução aprimorada (beta)

Obtenha insights mais rapidamente
analisando seus dados em detalhes

Escolha a moeda para um relatório

Painéis

Adicione até 50 valores a cada filtro do
painel

Defina a precisão decimal em gráficos e
tabelas do painel

Personalizar intervalos do eixo em gráficos
de painel

Use relatórios combinados como relatórios
de origem para componentes do painel

Assinaturas e Pesquisa e pastas
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Pesquisa rápida: Localize relatórios, painéis
e pastas rapidamente

Aprimoramentos de pasta de relatórios e
painéis

Outros aprimoramentos a relatórios e
painéis

Einstein Analytics

Integração e introdução

Facilite o uso do Analytics com os recursos
de introdução de boas-vindas

Aprenda no contexto com vídeos no
aplicativo

Acessar o aplicativo Learning Adventure no
Analytics Studio

Acelere a visualização de dados com
consultas conversacionais (disponível ao
público em geral)

Navegue mais facilmente para seus
aplicativos Analytics usando menus

Compartilhar links que são abertos no
Analytics Tab ou Studio

Aprimoramentos adicionais no Analytics

Criação de aplicativos

Explorar dados de vários conjuntos de dados
em um único lens

Adicione filtros de data mais rapidamente

Alterar o nome do rótulo de contagem de
linhas

Datas e partes de datas ficam juntas

Adicione seus próprios mapas ao Analytics
com alguns cliques

Ocultar valores nulos em uma dica de
ferramentas de gráfico
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Modelos de painel inteligente criam painéis
prontos para uso usando conjuntos de
dados existentes

Ocultar ações do widget de visualizadores
do painel

Planeje-se para a descontinuação do
designer clássico

Analisando o futuro com a função timeseries
SAQL

Preencha datas ausentes em um fluxo de
dados com a função de preencher SAQL

Gerenciar todo o ciclo de vida de aplicativos
do Analytics com o plugin do Analytics da
CLI

Rastrear a adoção do Einstein Analytics

Outros aprimoramentos na criação de
aplicativos

Aplicativos e modelos pré-construídos

Os modelos de aplicativo mostram o que o
Einstein Analytics pode fazer por você

Encontre o aplicativo Analytics que você
deseja criar rapidamente com o novo seletor
de modelo

Modelos de precificação e de assinatura
elevam o Salesforce CPQ Analytics a um
novo patamar

O modelo de analytics de alteração de lead
ajuda a converter leads em negócios

O modelo do Approval Analytics oferece
insights instantâneos sobre seus processos
de aprovação

Clientes do Veeva CRM: Visualize processos
de vendas e desempenho com o Modelo
do Salesforce Analytics para Veeva

Modelo de Retail Banking para clientes do
Financial Services Cloud ajuda a aprofundar
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

os relacionamentos com os clientes e atrair
novos clientes

Integração de dados

A replicação agora se chama Sincronização
de dados

Carregue e acrescente vários arquivos CSV
com o conector do Amazon S3

Evite o desvio de dados com sincronização
completa periódica

Acione a sincronização para dados externos
ao executar um fluxo de dados dependente

Traga mais dados por meio de conexões
Google Big Query e Heroku

Crie conjuntos de dados em um só lugar

Faça mais com a página de edição do
conjunto de dados

Acelere seus dados de um arquivo CSV para
um lens, receita ou história

Execute mais trabalhos de dados

Navegue em colunas de receita facilmente
na guia Colunas

Chega de pesquisar o perfil de coluna no
editor de receita

Adicionar dados mais rapidamente no Editor
de receita

Compartilhar mais configurações de
compartilhamento no Einstein Analytics

Aplicativos móveis

Experimente Páginas dinâmicas e
Formatação condicional no Einstein
Analytics para iOS e Android

Aprimoramentos adicionais no Einstein
Analytics para iOS
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Aprimoramentos adicionais no Einstein
Analytics para Android

Einstein Discovery

Criar histórias do Einstein Discovery a partir
dos conjuntos de dados do Einstein
Analytics

Navegue em histórias e insights do Einstein
Discovery na interface do Einstein Analytics

Gerenciar metas e modelos do Einstein
Discovery implantados no Salesforce

Melhore seus Modelos do Einstein Discovery
investigando as métricas e o desempenho
deles

Comunidades
Os duendes das comunidades trabalharam duro nesta versão, trazendo recursos e melhorias incríveis. Os membros da sua comunidade
finalmente podem ter conversas de verdade usando discussões em thread. Os emblemas de reconhecimento ajudam a motivar os
membros da comunidade e a promover a adoção. Os usuários convidados da comunidade podem usar fluxos para realizar uma variedade
de ações em uma comunidade sem fazerem login. Além disso, o seu suporte ao cliente pode ajudar os clientes a realizarem o
autoatendimento configurando rapidamente uma comunidade da base de conhecimento usando o novo modelo da Central de ajuda.
Tudo isso e uma variedade de novos componentes, recursos de segurança e melhorias gerais para manter as implementações da sua
comunidade merecedoras de atenção.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Comunidades do Lightning

Atualizar sua comunidade do Lightning
para o modelo mais recente

Crie uma central de ajuda com
autoatendimento e transforme os
clientes em mestres da pesquisa

Descubra o CMS para Community Cloud
(beta)

Koa e Kokua se vão com o pôr-do-sol
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Use aprimoramentos de direcionamento
de público

Exportar temas, assim como sites e
páginas inteiras

Faça mais com temas e opções
adicionadas

Edite a maioria dos URLs da página

Validar a marcação de cabeçalho
conforme você digita

Componentes do Lightning no Community Builder

Filtrar resultados da pesquisa em
comunidades

Desfrute da troca de discussões no seu
feed

Permita aos usuários convidados acessar
fluxos (Lançamento atrasado)

Bloqueie a exclusão de threads em
comunidades

Usar Rich Publisher Apps nos seus
dispositivos móveis

Permita aos usuários adicionar tópicos
a registros

Fazer mais com tópicos do modo de
exibição de lista

Adicione tópicos ao seu conteúdo
original (beta)

Exiba listas relacionadas com mais
precisão

Ações sugeridas e ofertas aos membros
da comunidade (piloto)

Mostrar dados de IoT do Salesforce a
usuários da comunidade

Personalize ações no componente de
perfil de usuário
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Use mais recursos de bate-papo do
Snap-ins na sua comunidade

Permitir envio do Field Service de
comunidades do Lightning

Economize tempo com as novas ações
globais para comunidades

Ver dependências de campo ao editar
uma página Detalhes do registro

Pesquisar e compartilhar modos de
exibição de lista e filtrar listas
relacionadas à campanha

Engajamento da comunidade

Mantenha os membros engajados com
Emblemas de reconhecimento
(disponível ao público em geral)

Exiba badges de reconhecimento em
perfis de usuário

Conceda emblemas de reconhecimento
com o novo botão Conceder emblema

Use o relatório de perguntas com e sem
respostas para ver a sua comunidade
em ação

Arquivos em comunidades do Lightning

Faça alterações a campos de arquivo
quando precisar

Preencha campos personalizados ao
carregar arquivos

Compartilhar pastas usando links
públicos

Partner Central

Compartilhamento de dados de unidade
em um canal de distribuição de vários
níveis com relacionamentos com o
parceiro (piloto)
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Gerencie e compartilhe informações da
marca e inclua-as em modelos de email
de marca combinada (disponível ao
público em geral)

Incentivar administradores delegados
externos para gerenciar suas próprias
equipes (disponível ao público em geral)

Exija nomes de usuário únicos para
parceiros no nível da organização

Ignore regras e permita maior
flexibilidade com orçamentos

Controlar a visibilidade do usuário da
comunidade (Beta)

Compartilhamento e segurança

Melhore a segurança para sites e
comunidades restringindo o acesso a
registro para usuários convidados

Usar conjuntos de compartilhamento
com todas as licenças de parceiro e
cliente (disponível ao público em geral)
(Lançamento atrasado)

Use a nova política de segurança de
conteúdo para proteger melhor a sua
comunidade

Aprimore a privacidade da sua
comunidade com o recurso de
anonimato de IP do Google

Proteja iframes com a proteção contra
clickjack em sites e comunidades

Habilite o login dos usuários com email,
número de telefone ou qualquer
identificador que você escolha

Permita aos visitantes participar da sua
comunidade por email ou telefone

Personalize o modelo de email de senha
única para verificação de identidade
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Dar aos usuários internos acesso de
login a comunidades por meio de um
provedor de autenticação externa

Defina diferentes políticas de login para
usuários internos da comunidade
(disponível ao público em geral)

Melhorias de usabilidade e desempenho

Listas de opções dependentes não têm
mais um valor padrão selecionado

Os usuários convidados são
redirecionados a uma página de login
ao visitarem páginas de registro

Obtenha uma resposta mais rápida com
suporte para parâmetros de consulta de
URL opcionais

Reduzir os tempos de carregamento de
página com a Rede de entrega de
conteúdo da comunidade (disponível
ao público em geral)

Documentação de comunidades

Outras alterações em comunidades

Use as licenças de Aplicativos externos
Lightning e Aplicativos externos
Lightning Plus para criar experiências
digitais personalizadas

Encontre todos os recursos de conteúdo
da comunidade em um local do espaço
de trabalho

Melhor lugar para tempo em feeds

Forneça a seus usuários da comunidade
de alto volume acesso a registros de
privacidade de dados

Atribuir um novo proprietário a vários
leads, casos ou objetos personalizados
de uma só vez
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

A permissão de gerenciar usuário do
cliente foi removida de todos os perfis
padrão

Chatter
Salve automaticamente suas publicações como rascunhos enquanto compõe. Agora, quando você publica, o cursor vai para o corpo
do texto, em vez de para o campo Para de modo que você possa começar a escrever sua publicação imediatamente.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Salve suas publicações do Chatter como
rascunhos

O foco do cursor no Editor do Chatter
mudou

Arquivos
Use links públicos para compartilhar pastas para que você possa distribuir coleções de arquivos para seus funcionários, parceiros, clientes
atuais e clientes potenciais. Acesse detalhes do arquivo de modo dinâmico com páginas de detalhes de arquivo móvel.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Compartilhe vários arquivos em uma
pasta usando links públicos

Adote a mobilidade com a página de
Detalhes do arquivo

Rastrear estatísticas de arquivo com o
cartão de engajamento de arquivo

Outras alterações em arquivos

Integrar o Quip e o Salesforce Classic

Limites diários de entrega de conteúdo
ampliados
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Pastas habilitadas para todas as novas
bibliotecas

A barra de pesquisa de entrega de
conteúdo mudou

Visualizar prévias de conteúdo na
página de detalhes do arquivo

Prévias integrais não estão mais
disponíveis sem a guia Arquivos

Upload de vários arquivos não está
disponível para o Microsoft Internet
Explorer versões 9 e 10

Aplicativo móvel
Confira os recursos mais recentes para fazer mais, não importa onde você esteja.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Aplicativo Salesforce

Tudo o que há de novo no aplicativo Salesforce

Requisitos de aplicativo Salesforce
atualizados

Gerencie a atribuição de conta do território
enquanto estiver em trânsito

Encontre oportunidades dos seus territórios
enquanto estiver em trânsito

Financial Services Cloud
Padronize os processos de engajamento do cliente com modelos de tarefa de Planos de ação. Descubra o que os clientes estão pensando
com Pesquisas do Salesforce. Dê aos bancários uma visão mais ampla dos clientes com o aplicativo Lightning Commercial Banking
Console. Ajude os clientes a realizarem o autoatendimento com Bots do Einstein para Financial Services Cloud. Além disso, acelere as
operações de inserção e atualização de dados com a estrutura de implantação aprimorada no Financial Services Cloud.
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Garanta a consistência e a conformidade
em processos de engajamento do
cliente com planos de ação

Colete insights do cliente com pesquisas
do Salesforce

Obtenha uma visão mais abrangente de
clientes com o Commercial Banking

Ajude os clientes a realizarem o
autoatendimento com Bots do Einstein

Aprimorar implantações

O Financial Services Cloud tem novos
objetos

Campos de Novos objetos do Financial
Services Cloud

Health Cloud
O Health Cloud agora tem suporte para a colaboração contínua entre provedores de saúde e pagantes. Os provedores podem enviar e
rastrear solicitações para autorização, e os pagantes podem processar as solicitações para garantir que os pacientes recebam o atendimento
certo, na hora certa e no lugar certo. Nós adicionamos novos componentes do Lightning para tornar mais fácil criar suas próprias páginas
de registro personalizadas para seus usuários.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Ofereça tratamento mais personalizado
e adequado com o gerenciamento de
utilização

Unifique associações, benefícios e
pré-autorizações com o modelo de
dados de plano de saúde

Seja mais eficiente com melhorias de
usabilidade do cartão do paciente

O Health Cloud atingiu a linha de
chegada
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Proteja dados do Health Cloud com
criptografia de plataforma

Novos objetos do Health Cloud

Objeto Health Cloud alterado

Componentes novos e alterados do
Health Cloud Lightning

Personalização
Continue tornando sua organização mais inteligente com o piloto de Próxima melhor ação do Einstein. Torne suas páginas do Lightning
mais dinâmicas e úteis com um novo parâmetro de regra de visibilidade do componente e novos componentes. Turbine seus fluxos
com uma variedade de novos componentes de tela, limites expandidos e a habilidade de implantar fluxos e processos como ativos.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Próxima melhor ação do Einstein: Ações
e ofertas recomendadas usando
estratégias (piloto)

Preveja o que está por vir nos seus
negócios com o Criador de previsões do
Einstein (beta)

Lightning App Builder

Definir a visibilidade do componente
com base em permissões de usuário
personalizadas ou padrão

Editar aplicativos gerenciados com o
Criador de aplicativo Lightning

Sugerir ações e ofertas aos seus usuários
do Lightning Experience (piloto)

Adicionar o componente de atalhos de
texto para painéis de aplicativos de
email

Rótulos atualizados no Assistente de
criação de aplicativo e no Criador de
aplicativo Lightning
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Rótulos melhores para formatos em
regras de visibilidade de componente

Mostrar aos usuários do Salesforce IoT
dados com o componente do Lightning
de Insights de IoT

Componentes do Lightning não são
mais adicionados automaticamente às
páginas

Fluxo do Lightning

Automatize mais processos comerciais
com maiores limites por organização

Monitore seus processos e fluxos com
novos direitos baseados em uso

Design de processo e fluxo

Componentes da tela

Lembrar-se de valores inseridos
anteriormente em componentes da tela de
fluxo

Evite criar vários processos de alteração de
registro para um objeto

Adicionar funções de validação a
componentes da tela personalizados

Fluxos estendidos com sistemas e
aplicativos de terceiros usando soluções de
fluxo no AppExchange

Distribuição de fluxo

Use estratégias para recomendar fluxos a
usuários e membros da comunidade (Piloto)

Permita aos usuários convidados da
comunidade acessar fluxos

Inicialize fluxos em aplicativos de navegação
padrão com o Fluxo do Lightning para
serviço
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Use fluxos inicializados automaticamente
nos bots do Einstein – nenhuma codificação
necessária

Implante processos e fluxos ativos usando
conjuntos de alterações ou a API de
metadados

Números de versão são omitidos dos nomes
de arquivo de fluxo na API

Rastreie a cobertura de teste de
processo e fluxo

Proteção de dados e privacidade

Gerenciar registros de configurações de
privacidade de dados duplicados com
o objeto individual

Forneça a seus usuários da comunidade
de alto volume acesso a registros de
privacidade de dados

Descubra preferências para
consentimento entre vários registros

AppExchange

Encontre o que é melhor para os seus
negócios com as soluções
recomendadas do AppExchange

Foque seus resultados da pesquisa do
AppExchange com filtros

Configuração geral

Verificar as referências de um campo
antes de editá-lo (piloto)

Localize produtos de importação e
integração em uma nova página de
configuração

Veja as solicitações de aprovação
atribuídas às suas filas em todas as
experiências do Salesforce
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Selecione várias atribuições de layout
de página no macOS com a tecla
Command

Habilitar o calendário imperial japonês
no Lightning Experience

Use o PATCH em seu esquema de
serviços externos

Segurança e identidade
Os membros da sua comunidade e outros usuários externos agora podem usar um endereço de email ou um número de telefone para
efetuarem login ou inscreverem-se e, com logout único, você pode identificar quais sessões do usuário encerrar. Você pode criptografar
muito mais campos e controlar quem pode alterar as políticas de criptografia. O novo assistente de política de transação torna a criação
de políticas de segurança mais rápida e fácil. E seus usuários estão mais seguros com alertas que os avisam antes de serem redirecionados
do Salesforce.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Autenticação e identidade

Descoberta de login

Autorregistro configurável

Segundos planos para páginas de login

Emails de verificação de identidade

Licença de complemento de mensagens
SMS

Autenticação direta do usuário interno
para comunidades

Autenticação do OpenID Connect para
Mulesoft

Pontos de extremidade do OAuth 2.0
(beta)

Iniciador de aplicativos do Lightning
Experience

SCIM 2.0
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Suporte para índice de sessão SAML

Valores em conformidade com JSON em
pontos de extremidade e tokens

Políticas de login (disponíveis ao público
em geral)

Salesforce Shield

Shield Platform Encryption

Campos de Nome de objeto personalizado

Bem-vindo à Shield Platform Encryption
para Health Cloud

Campos de Rich text area (beta)

Campos de Endereço de envio do contrato

Proteções do serviço de gerenciamento de
chaves Shield

Alterar captura de dados (visualização para
o desenvolvedor)

Controlar quem pode alterar políticas de
criptografia

Conjuntos de alterações

Esquemas e status de segredo do locatário

Serviço de chave somente em cache (beta)

Regras de correspondência (disponíveis ao
público em geral)

Monitoramento de eventos

Políticas de segurança da transação

Rastreie solicitações do painel do Analytics
nos seus arquivos de log de evento

Árvore de configuração de monitoramento
de evento

Logs de erro do Lightning

Painéis do Designer clássico do Einstein
Analytics serão descontinuados
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Outras alterações de segurança

Usuário de integração da Plataforma

Política de segurança da sessão

Avisar antes de redirecionar

Pacote de criptografia do servidor

URLs do Meu domínio sem instância

Salesforce IoT
O Salesforce IoT tem inovações para ajudá-lo a criar experiências do cliente únicas e memoráveis. Você pode adicionar seus dados do
Salesforce IoT a qualquer página no Salesforce com nosso novo componente IoT Insights Lightning. Novos recursos de resolução de
problemas permitem que você envie mensagens de evento dentro do aplicativo e veja as mensagens conforme elas são recebidas.
Também estamos facilitando o uso de contextos e aprimorando rastreadores.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Mostre seus dados do Salesforce IoT em
qualquer lugar no Salesforce com IoT
Insights

Envie facilmente mensagens de evento
de dentro do Salesforce IoT

Verifique se as mensagens do evento
são recebidas com o visualizador de
eventos

Crie e gerencie melhor os contextos com
aprimoramentos de validação e ativação

Obtenha mais dados de resolução de
problemas com o log de atividades
aprimorado

Desenvolvimento
Quer você esteja usando componentes do Lightning, Visualforce, Apex ou nossas APIs com sua linguagem de programação favorita,
esses aprimoramentos na plataforma Salesforce vão ajudá-lo a desenvolver excelentes aplicações, integrações e pacotes para revenda
a outras organizações.

48

Como e quando os recursos ficam disponíveis?Notas da versão Salesforce Winter '19



Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Componentes do Lightning

Política de segurança de conteúdo (CSP)
mais rígida alterada de uma atualização
crítica para uma configuração de
organização

Congelar protótipos em JavaScript para
aprimorar a segurança e a estabilidade

Habilite a CDN para carregar o Lightning
Experience mais rapidamente

Marcar métodos do Apex como
armazenáveis em cache

Alterações de token para formatação de
datas em métodos de API JavaScript

Visualizador da API do Locker na
biblioteca de componentes

Avaliar e comparar código JavaScript
com o Locker Console

Removida a Variável global moment

Componentes do Lightning novos e
alterados

Interfaces do Lightning alteradas

Visualforce

Criar e editar conjuntos de campos no
Lightning Experience

Novos campos de métricas de acesso do
Visualforce

Recupere e exiba com segurança
imagens de terceiros em páginas do
Visualforce

Melhore a segurança isolando conteúdo
de terceiros não confiável com iframes

Parâmetros de redirecionamento de URL
não diferenciam mais entre maiúsculas
e minúsculas

Apex
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Aceite eventos de plataforma Fire de
classes do Apex em lote (beta)

Use compartilhamento herdado para
proteger seu Apex Code

Simplifique chamadas à API da sua
organização do Apex code

Compartilhar a funcionalidade
extensível com a interface Callable

Apex: Classes e interfaces novas e alteradas

Classes do Apex alteradas

Enumeração do Apex alterada

Novas exceções do Apex

Novas interfaces do Apex

Chamadas à API SOAP para 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

Metadados

Obtenha o status de cobertura de
metadados para mais canais, problemas
conhecidos e definições da organização
teste de amostra

Habilitar o acesso a metadados sem
habilitar o acesso a dados também
(beta)

Implantar usando REST
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Novo componente de conjunto de
alterações

API do conjunto de ferramentas

Objetos novos e alterados na API do
conjunto de ferramentas

API de metadados

API

Objetos novos e alterados

Novos objetos

Objetos alterados

SOSL

API REST

Chamadas novas e alteradas

API SOAP

Chamadas novas, alteradas e
descontinuadas

API REST do Chatter

Recursos da API REST do Chatter novos e
alterados

Corpos de solicitação da API REST do Chatter
novos e alterados

Corpos de resposta da API REST do Chatter
novos e alterados

API REST de relatórios e painéis

Recursos alterados

API da interface de usuário

Altere a densidade da interface do usuário

Outras alterações na API da interface de
usuário

API de JavaScript de ação rápida

APIs do Salesforce Console
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

API de CTI aberta

Tipos de metadados personalizados

Consulte tipos de metadados
personalizados em campos de fórmula
avançados

Instancie tipos de metadados
personalizados no Apex

Extensões do Salesforce para VS Code

Desenvolva com relação a qualquer
organização no Visual Studio Code
(Beta) (Lançamento atrasado)

Depure todas as suas organizações
gratuitamente com o Depurador de
reprodução do Apex (disponível ao
público em geral) (Lançamento
atrasado)

Explore seus testes do Apex no Visual
Studio Code (Lançamento atrasado)

Salesforce CLI (Lançamento atrasado)

Sandboxes

Inclua arquivos do ativo em testes de
Sandbox completo

Hub do desenvolvedor (Lançamento
atrasado)

Organizações teste

Configurar organizações teste com
novos recursos

Consulte o relatório de cobertura de
metadados para suporte a rastreamento
de origem

Obtenha mais opções de configuração
com configurações de organização teste

Empacotamento

Há suporte para números de versão do
patch em pacotes desbloqueados
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Extraia informações de dependência de
pacotes desbloqueados

Mais componentes de metadados são
excluídos permanentemente em
pacotes desbloqueados

Habilite a migração de metadados
preteridos em pacotes desbloqueados

Bloqueie informações durante a
instalação de pacotes desbloqueados
protegidos por senha de instalação

Adote práticas recomendadas de URLs
do Meu domínio sem instância

Mensagens corporativas

Ajuste a escala dos seus aplicativos
baseados em eventos com eventos de
plataforma de alto volume (piloto)

Receber eventos de streaming no seu
componente Lightning

Manter seus dados externos atualizados
com a captura de dados alterados
(visualização para o desenvolvedor)

Navegadores suportados

Facilitamos a localização do que você precisa em nossa documentação de navegadores com suporte. Os navegadores com suporte no
Salesforce variam, dependendo de você estar utilizando o Salesforce Classic ou o Lightning Experience. Em 5 de abril de 2019, não damos
mais suporte ao Internet Explorer 9 e 10. Você pode continuar a acessar esses navegadores, porém, o Salesforce não dará suporte para
problemas que você encontrar ao utilizá-los.

NESTA SEÇÃO:

Navegadores compatíveis com o Lightning Experience

Consulte os navegadores compatíveis e as limitações do Lightning Experience.

Navegadores compatíveis com o Salesforce Classic

O Salesforce Classic tem suporte para o Microsoft® Internet Explorer® versões 9 e 10 (o suporte para 9 e 10 termina em 5 de abril de
2019) e 11 e para Apple® Safari® versão 11.x em macOS. Ele também é compatível com as versões estáveis mais recentes do Microsoft
Edge, Mozilla® Firefox® e Google Chrome™.
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Navegadores compatíveis com o Einstein Analytics

O Einstein Analytics é compatível com os navegadores Microsoft® Edge, Microsoft Internet Explorer® 11 e as versões estáveis mais
recentes do Mozilla® Firefox® e Google Chrome™. O Analytics não é compatível com o Apple® Safari®.

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

Onde: O Lightning Experience está disponível nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

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 e
Comunidades até 31 de dezembro de 2020.

• O IE11 tem importantes problemas de desempenho no Lightning Experience.

• Recomendamos que você não use o Internet Explorer 11 com o Community Builder.

• Essa alteração não afeta o Salesforce Classic.

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)

Comunidades do
Lightning

NãoNãoNãoNãoNãoConsiderações
especiais de
configuração?

SimSimNãoSimSimLimitações?

Nota: O termo "mais recente" é definido pelos fornecedores de navegador. Consulte o fornecedor do seu navegador para
determinar a versão mais recente disponível.
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Navegadores compatíveis com o Salesforce Classic
O Salesforce Classic tem suporte para o Microsoft® Internet Explorer® versões 9 e 10 (o suporte para 9 e 10 termina em 5 de abril de 2019)
e 11 e para Apple® Safari® versão 11.x em macOS. Ele também é compatível com as versões estáveis mais recentes do Microsoft Edge,
Mozilla® Firefox® e Google Chrome™.

Onde: O Salesforce Classic está disponível em todas as edições.

Nota:

• Não daremos mais suporte ao Internet Explorer 9 e 10 a partir de 5 de abril de 2019. Recomendamos passar para um navegador
com suporte, como Chrome, Firefox, Safari, Edge ou Internet Explorer versão 11. Depois de 5 de abril de 2019, você pode
continuar a acessar o Salesforce Classic usando o IE9 e o IE10. Porém, o Salesforce não dará suporte para problemas que você
encontrar usando esses navegadores.

• 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 SafariMozilla FirefoxGoogle ChromeMicrosoft EdgeMicrosoft Internet
Explorer

11.x+Mais recenteMais recenteMais recenteIE 11 (o suporte para
IE 9 e 10 termina em
5 de abril de 2019)

Salesforce Classic

NãoMais recenteMais recenteMais recenteIE 11 (o suporte para
IE 9 e 10 termina em
5 de abril de 2019)

Console do
Salesforce

NãoSimNãoNãoSimConsiderações
especiais de
configuração?

SimNãoNãoSimSimLimitações?

Nota:

• O termo "mais recente" é definido pelos fornecedores de navegador. Consulte o fornecedor do seu navegador para determinar
a versão mais recente disponível.

• O suporte do Salesforce Classic para Microsoft Internet Explorer versões 7 e 8 foi interrompido a partir da versão Summer '15.

Navegadores compatíveis com o Einstein Analytics
O Einstein Analytics é compatível com os navegadores Microsoft® Edge, Microsoft Internet Explorer® 11 e as versões estáveis mais recentes
do Mozilla® Firefox® e Google Chrome™. O Analytics não é compatível com o Apple® Safari®.
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Salesforce em geral: Mais maneiras de adotar o Lightning Experience
e impulsionar a produtividade

Lançamos novas maneiras de tranquilizar e incentivar os usuários a fazerem a transição para o Lightning Experience. Além disso, com
um formulário de feedback, obtenha insights sobre por que os usuários estão voltando para o Salesforce Classic. Personalize sua
visualização no Lightning Experience com controles de densidade da exibição. Acelere suas comunicações com mensagens de texto
rápido predefinidas em emails, tarefas, eventos e bate-papos. Pesquise em exibições de lista e compartilhe sua exibição de lista favorita
com a sua equipe. Confira as maneiras como aprimoramos pesquisas, filtros de pesquisa e aplicativos de console do Lightning. E isso é
só a metade.

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.

Adoção do Lightning Experience: Mais maneiras para descobrir e adotar o novo Salesforce

Você está no caminho para fazer a transição total de sua organização para o Lightning Experience. Como você pode assegurar que
os usuários adotarão o novo Salesforce? Dê a eles os recursos de que precisam na primeira vez em que fizerem login no Lightning
Experience com uma nova apresentação de boas-vindas. Obtenha insights sobre possíveis problemas usando um formulário de
feedback quando os usuários escolherem mudar de volta para o Salesforce Classic. Ou mantenha toda a organização no Lightning
Experience removendo a habilidade de reverter. Como sempre, execute a Verificação de preparação para o Lightning Experience
para aprender como as alterações afetam sua implantação do Salesforce.

Altere sua visualização com configurações de densidade da exibição

Duas novas configurações de exibição do Lightning Experience dão mais controle de como você deseja visualizar os dados sem
alterar o layout da página. Selecione uma das configurações como padrão, mas os usuários podem escolher a própria densidade de
exibição a qualquer momento no menu de perfil do usuário.

Diga adeus ao recurso de copiar e colar e olá para o texto rápido

Copiar e colar conteúdo é demorado e tedioso. O texto rápido é rápido e fácil: você pode inserir mensagens predefinidas em emails,
tarefas, eventos, bate-papos e muito mais. Para tornar o texto rápido mais fácil de usar, adicionamos mais maneiras de inserir um
texto rápido. Use um atalho de teclado, um botão em barras de ferramentas do editor de rich text (como para editores de email) ou
um botão pop-up próximo a campos de texto com suporte.

Atribuir um novo proprietário a vários leads, casos ou objetos personalizados de uma só vez

Use o botão Alterar proprietário no nível da página para atribuir um novo proprietário para até 200 leads, casos ou objetos
personalizados selecionados. Você pode acessar o botão no menu de ação no nível da página em uma exibição de lista ou lista
relacionada no modo de tabela padrão ou nos Links rápidos da lista relacionada.

Localize os dados de que você precisa em um Jiffy com a Pesquisa de exibição de lista

Use a nova barra de pesquisa para pesquisar os dados do campo nas suas exibições de lista e localizar os registros de que precisa
em tempo recorde.

Colabore facilmente com o compartilhamento de exibição de lista

Você tem uma exibição de lista com um conjunto incrível de filtros que adoraria compartilhar com a sua equipe? Ou talvez você
tenha uma exibição de lista que deseje que apenas alguns poucos usuários selecionados acessem. Eleve a colaboração a um novo
patamar compartilhando suas exibições de lista com grupos de usuários na sua organização.

Use itens de utilitário de segundo plano para adicionar funcionalidade a um aplicativo Lightning

Itens de utilitário de segundo plano são executados sem uma entrada visível na barra de utilitário. Eles oferecem uma maneira não
invasiva de adicionar funcionalidade aos aplicativos do Lightning sem prejudicar a experiência do usuário.
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Melhore sua implementação do Salesforce com o Optimizer

Execute o Salesforce Optimizer para determinar como sua empresa usa determinados recursos e então identificar maneiras de
melhorar sua implementação para a sua empresa. A Salesforce adicionou as guias Detalhes e Desabilitar modo de depuração às
seções da Página de registro e atualizou os recursos de maior sucesso.

Use listas de opções de seleção múltipla facilmente no Lightning Experience

Quando você edita registros no Lightning Experience, listas de opções de seleção múltipla agora se comportam como no Salesforce
Classic.

Aplicativos de console do Lightning: Guias personalizáveis, itens de navegação personalizáveis, mais APIs e substituições do Visualforce

Torne seu console só seu com títulos de guia, ícones de guia e itens de navegação personalizáveis. Você também pode gerar e abrir
URLs do console e definir seu item de navegação com a API de JavaScript do Lightning Console. O suporte para substituição do
Visualforce em aplicativos de console permite que você aproveite suas substituições do Visualforce no Salesforce Classic.

Salesforce Surveys: Mais controle para coletar os dados de que você precisa

As Pesquisas do Salesforce dão a você novos tipos de perguntas, mais opções para visualizar informações relacionadas e uma
experiência aprimorada para os participantes.

Pesquisa: Resultados relevantes em tempo real e mais maneiras de filtrar resultados e pesquisar

Objetos com os quais você interage recebem um impulso instantâneo nos resultados da pesquisa. Filtre resultados da pesquisa de
mais maneiras e em mais lugares. Um novo objeto pesquisável.

Recupere seu texto não salvo após atingir o tempo limite

Às vezes, sua sessão do Lightning Experience é interrompida, seja porque você ficou inativo tempo demais ou perdeu a conexão.
Você costumava ver a mesma mensagem de tempo limite, não importa como a sua sessão era encerrada. Agora, a mensagem
exibida em pop-up é específica para o seu cenário e diz como recuperar texto não salvo.

Dados de rastreamento de histórico de campo excluídos após 18 meses

A Salesforce garante a retenção dos dados de histórico de campo por até 18 meses. Para garantir a alta disponibilidade dos dados
e acomodar as crescentes necessidades de dados de nossos clientes, até agora, não aplicávamos a política de retenção de 18 meses.
Da versão Winter '19 em diante, não retemos mais histórico de campo além de 18 meses. Para reter o histórico de campo por mais
tempo, você pode comprar o complemento Trilha de auditoria de campo.

O suporte para IE9 e IE10 está terminando

Não ofereceremos mais suporte ao Internet Explorer 9 e 10 (IE) a partir de 5 de abril de 2019. Recomendamos que você passe para
um navegador com suporte, como Chrome, Firefox, Safari, Edge ou IE 11. Depois de 5 de abril de 2019, você pode continuar a acessar
o Salesforce Classic e Guias do Salesforce + Comunidades do Visualforce usando o IE9 e o IE10. Porém, o Salesforce não oferece
suporte para problemas que você encontrar usando esses navegadores.

Cisco Spark agora é Cisco Webex Teams

Cisco Webex Teams™ para Salesforce reflete a nova marca do Cisco Webex (anteriormente, Cisco Spark). Procure pelos novos nomes
e ícones no aplicativo e na ajuda.

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.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo móvel em todas as edições.

Por quê: 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. Estas são algumas normas que são importantes para muitas empresas que coletam e processam
dados de seus clientes.

• Regulação geral de proteção de dados (GDPR), União Europeia
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• 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

Como: Fornecemos orientação sobre alguns dos princípios comuns de privacidade em Proteção de dados e privacidade.

Adoção do Lightning Experience: Mais maneiras para descobrir e adotar
o novo Salesforce
Você está no caminho para fazer a transição total de sua organização para o Lightning Experience. Como você pode assegurar que os
usuários adotarão o novo Salesforce? Dê a eles os recursos de que precisam na primeira vez em que fizerem login no Lightning Experience
com uma nova apresentação de boas-vindas. Obtenha insights sobre possíveis problemas usando um formulário de feedback quando
os usuários escolherem mudar de volta para o Salesforce Classic. Ou mantenha toda a organização no Lightning Experience removendo
a habilidade de reverter. Como sempre, execute a Verificação de preparação para o Lightning Experience para aprender como as alterações
afetam sua implantação do Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Implantar a apresentação de boas-vindas para novos usuários do Lightning Experience

Na primeira vez que os usuários fazem login no Lightning Experience, são apresentados a eles os recursos para que possam começar
a trabalhar rapidamente. Você pode personalizar o conteúdo a apresentar os recursos almejados de que seus usuários precisam.

Aprenda por que os usuários estão voltando para o Salesforce Classic

Descubra por que seus usuários não estão adotando o Lightning Experience indo para a origem. Um formulário incita seus usuários
a dar feedback quando eles mudam de volta para o Salesforce Classic. Use as respostas para instruir os usuários sobre recursos de
produtividade e realizar o ajuste fino das personalizações da sua organização.

Mantenha usuários no Lightning Experience

Pronto para adotar o Lightning Experience para a sua organização? Mantenha todos os usuários que tenham a permissão do Lightning
Experience na nova interface removendo a habilidade deles de alternar para o Salesforce Classic.

Mova ações e botões facilmente ao fazer a transição para o Lightning Experience (beta)

Não tem tempo para mover todas as ações e botões do Salesforce Classic para o Lightning Experience? O mais novo recurso do
Conversor de configuração do Lightning Experience faz exatamente isso de maneira simples e fácil de entender. Selecione os objetos
e os layouts de página nos quais trabalhar e o Salesforce fará o trabalho pesado. O Conversor de configuração do Lightning Experience,
que foi disponibilizado ao público em geral na versão Summer '18, foi aprimorado. Mova facilmente ações personalizadas, padrão
e globais em Ações rápidas na seção Editor do Salesforce Classic de um layout de página para a seção Ações do Salesforce Mobile
e do Lightning Experience. Também são incluídas as ações móveis certas e os botões padrão e personalizados de movimentação
ao longo do caminho.

Aprimoramentos a botões JavaScript no Conversor de configuração do Lightning Experience

Para tornar a conversão de botões JavaScript ainda mais simples, a Salesforce atualizou o Conversor de configuração do Lightning
Experience. Há suporte para mais objetos, a interface de configurações é mais fácil e os links da página de detalhes são convertidos
em links, não botões.

Deixe o relatório de preparação ser seu guia para o Lightning Experience

Execute a Verificação de preparação para obter as notícias mais recentes sobre o Lightning Experience sobre os recursos que avaliamos.
Os destaques para a versão Winter '19 incluem links diretos para o Conversor de configuração do Lightning Experience e o Relatório
do Visualforce. Você também obtém novas seções obre o número de campos de pesquisa em layouts de página e Meu domínio.
Além disso, obtenha informações atualizadas sobre ROI.
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Veja o desempenho da página por navegador e outras novas métricas no aplicativo de utilização do Lightning

Você agora vê mais métricas no Aplicativo de uso do Lightning, incluindo o desempenho de página por navegador. Você também
pode gerar relatórios usando os objetos do Aplicativo de uso do Lightning.

Implantar a apresentação de boas-vindas para novos usuários do Lightning
Experience
Na primeira vez que os usuários fazem login no Lightning Experience, são apresentados a eles os recursos para que possam começar a
trabalhar rapidamente. Você pode personalizar o conteúdo a apresentar os recursos almejados de que seus usuários precisam.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer.

Quando: A habilidade de desligar ou personalizar as informações de boas-vindas foi disponibilizada em 16 de agosto de 2018. A
apresentação de boas-vindas começou a aparecer aos usuários no primeiro login no Lightning Experience no fim de agosto de 2018.

Quem: A apresentação de boas-vindas é mostrada somente a usuários habilitados para o Lightning Experience que estão realizando
login na interface pela primeira vez.

Por quê: Ajude os usuários a tornarem-se produtivos rapidamente e colha todos os benefícios de produtividade do Lightning Experience.
Os usuários também podem acessar esses recursos úteis a qualquer momento em qualquer página selecionando Bem-vindo ao
Lightning Experience no menu Ajuda.
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Duas apresentações de boas-vindas diferentes são exibidas: uma quando o usuário faz o primeiro login no Lightning Experience, e outra
quando um usuário é levado automaticamente do Salesforce Classic para o Lightning Experience. Ambos os tipos de apresentações de
boas-vindas são atualizados quando você usa conteúdo personalizado. Você pode usar parâmetros para personalizar o conteúdo das
apresentações de boas-vindas individualmente.

Como: Em Configuração no Lightning Experience, insira Onboarding  na caixa Busca rápida e selecione Integração e assistência.
Localize a seção Apresentação de boas-vindas do Lightning Experience.

A apresentação de boas-vindas é habilitada e exibe os recursos padrão criados pelo Salesforce. Para exibir uma apresentação de boas-vindas
padrão, crie um site confiável CSP antes de atualizar.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Apresentações de boas-vindas do Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante
visualização da versão)

Aprenda por que os usuários estão voltando para o Salesforce Classic
Descubra por que seus usuários não estão adotando o Lightning Experience indo para a origem. Um formulário incita seus usuários a
dar feedback quando eles mudam de volta para o Salesforce Classic. Use as respostas para instruir os usuários sobre recursos de
produtividade e realizar o ajuste fino das personalizações da sua organização.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
O Chatter deve ser habilitado.

Onde: O formulário de feedback foi disponibilizado no fim de agosto de 2018.

Por quê: O formulário de feedback aparece quando os usuários mudam para o Salesforce Classic. Escolha se deseja manter a pergunta
de feedback padrão ou escrever a sua própria. Selecione com que frequência o formulário aparece e em que grupo público do Chatter
armazenar o feedback.

Os usuários escrevem o motivo, que é publicado no seu grupo público do Chatter escolhido. Os usuários são notificados no formulário
de que o feedback é compartilhado em um grupo público em que todos podem contribuir para a conversa e ver outras perguntas
frequentes. Os usuários não precisam adicionar feedback antes de voltarem para o Salesforce Classic.
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Como: Em Configuração no Lightning Experience, insira Onboarding  na caixa Busca rápida e selecione Integração e assistência.
Ative o recurso em Alternar para formulário de feedback do usuário do Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Mudar para o formulário de feedback do Salesforce Classic (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Mantenha usuários no Lightning Experience
Pronto para adotar o Lightning Experience para a sua organização? Mantenha todos os usuários que tenham a permissão do Lightning
Experience na nova interface removendo a habilidade deles de alternar para o Salesforce Classic.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Em Configuração, no Lightning Experience, insira Lightning  na caixa Busca rápida e selecione Lightning Experience. No
Assistente de migração do Lightning Experience, na guia Configurar usuários, ative Manter usuários do Lightning Experience somente
no Lightning Experience. Para novas organizações criadas após o lançamento desse recurso, essa configuração está ativada por padrão
e o Comutador é removido. Para organizações existentes, esse recurso está desativado por padrão.
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Se alguns dos seus usuários ainda precisarem de acesso para as duas interfaces, use a permissão Ocultar opção para alternar para o
Salesforce Classic em vez disso. Se a sua organização não contiver perfis personalizados, você não poderá usar essa configuração. Use
Ocultar opção para alternar para a permissão do Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Tornar o Lightning Experience a única experiência (pode estar desatualizado ou indisponível durante visualização
da versão)

Mova ações e botões facilmente ao fazer a transição para o Lightning Experience
(beta)
Não tem tempo para mover todas as ações e botões do Salesforce Classic para o Lightning Experience? O mais novo recurso do Conversor
de configuração do Lightning Experience faz exatamente isso de maneira simples e fácil de entender. Selecione os objetos e os layouts
de página nos quais trabalhar e o Salesforce fará o trabalho pesado. O Conversor de configuração do Lightning Experience, que foi
disponibilizado ao público em geral na versão Summer '18, foi aprimorado. Mova facilmente ações personalizadas, padrão e globais em
Ações rápidas na seção Editor do Salesforce Classic de um layout de página para a seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning
Experience. Também são incluídas as ações móveis certas e os botões padrão e personalizados de movimentação ao longo do caminho.

Importante:  Como um recurso beta, o recurso Ações e botões no Conversor de configuração do Lightning Experience é uma
visualização 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
para Ações e Botões em Trailblazer Community do Conversor de configuração do Lightning Exp.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience em todas as edições.

Quem: Para usar essa ferramenta, você deve ter as permissões de usuário Personalizar aplicativo e Modificar todos os dados.

Como: O Conversor de configuração do Lightning Experience é uma ferramenta independente que fica fora do Salesforce. Recomendamos
executá-lo em um sandbox ou em uma organização Developer primeiro, e então migrar suas alterações para a organização de produção.
Para iniciar, acesse https://lightning-configuration.salesforce.com/ e faça login com as credenciais da sua organização.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Conversor de configuração do Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante visualização
da versão)

Aprimoramentos a botões JavaScript no Conversor de configuração do Lightning
Experience
Para tornar a conversão de botões JavaScript ainda mais simples, a Salesforce atualizou o Conversor de configuração do Lightning
Experience. Há suporte para mais objetos, a interface de configurações é mais fácil e os links da página de detalhes são convertidos em
links, não botões.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience em todas as edições.

Quem: Para usar o recurso Botões JavaScript do Conversor de configuração Lightning Experience, você deve ter as permissões de usuário
Personalizar aplicativo e Modificar todos os dados e ter Meu domínio implantado na sua organização.
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Por quê: Há suporte para os objetos Conta, Ativo, Caso, Contato, Evento, Lead, Oportunidade, Pedido e Conta pessoal, além de todos
os objetos personalizados. Selecione os objetos que você deseja verificar na interface Configurações atualizada.

Links da página de detalhes agora são convertidos como links, em vez de botões.

Como: O Conversor de configuração do Lightning Experience é uma ferramenta independente que fica fora do Salesforce. Recomendamos
executá-lo em um sandbox ou em uma organização Developer primeiro, e então migrar suas alterações para a organização de produção.
Para iniciar, acesse https://lightning-configuration.salesforce.com/ e faça login com as credenciais da sua organização.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Conversor de configuração do Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante visualização
da versão)

Deixe o relatório de preparação ser seu guia para o Lightning Experience
Execute a Verificação de preparação para obter as notícias mais recentes sobre o Lightning Experience sobre os recursos que avaliamos.
Os destaques para a versão Winter '19 incluem links diretos para o Conversor de configuração do Lightning Experience e o Relatório do
Visualforce. Você também obtém novas seções obre o número de campos de pesquisa em layouts de página e Meu domínio. Além
disso, obtenha informações atualizadas sobre ROI.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e ao SalesforceA nas edições Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer.

Como: execute a verificação de preparação por meio da Configuração. Clique em Começar a usar no bloco Assistente de migração.
Na guia Verificar preparação, clique em Verificar preparação.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Verifique seu preparo para o Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Veja o desempenho da página por navegador e outras novas métricas no aplicativo
de utilização do Lightning
Você agora vê mais métricas no Aplicativo de uso do Lightning, incluindo o desempenho de página por navegador. Você também pode
gerar relatórios usando os objetos do Aplicativo de uso do Lightning.

Onde: essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited. O aplicativo
Uso do Lightning não está disponível nas organizações de sandbox.

Como: Selecione uma guia para visualizar os dados relevantes. Os dados de uso devem se acumular ao longo do tempo para serem
exibidos, assim, nem todos os gráficos são preenchidos quando você inicializa o aplicativo pela primeira vez.

• Para ver as 10 páginas em que as alternâncias ocorrem com mais frequência, clique em Alternâncias para o clássico e role para o
painel Página.
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• Para ver o desempenho da página por navegador, clique em navegador. O painel Desempenho exibe os tempos de carregamento
da página por navegador para os três meses anteriores e os sete dias anteriores.

O tempo de carregamento de página, ou tempo de página experimentado (EPT), é uma medida de quanto uma página demora
para carregar para que um usuário possa interagir com ela de modo significativo. O EPT é equivalente a "caminho crítico" ou "tempo
para interação". Muitos parâmetros afetam o EPT, em especial, velocidade da rede, desempenho de hardware, complexidade da
página e número de componentes. A complexidade da página é o número de solicitações ao servidor ou banco de dados e a
quantidade de dados baixados. Páginas complexas costumam ter valores de EPT mais altos (tempos de carregamento mais longos).

• Para ver o desempenho das páginas mais visualizadas no Lightning Experience, clique em Página. O painel Desempenho mostra
os tempos de carregamento da página para as páginas mais visualizadas e os tempos de carregamento de uma página selecionada
para os 30 dias anteriores. Na primeira vez que você inicializa o Aplicativo de uso do Lightning, o painel Desempenho de página
única exibe dados para o dia atual. Dados para dias adicionais são exibidos como acumulado de dias.
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• Para criar relatório personalizado, use objetos do Aplicativo de uso do Lightning. Veja LightningExitByPageMetrics,
LightningToggleMetrics, LightningUsageByAppTypeMetrics, LightningUsageByBrowserMetrics,
LightningUsageByFlexiPageMetrics  e LightningUsageByPageMetrics  em Objetos padrão no Guia do
desenvolvedor da API SOAP.

Altere sua visualização com configurações de densidade da exibição
Duas novas configurações de exibição do Lightning Experience dão mais controle de como você deseja visualizar os dados sem alterar
o layout da página. Selecione uma das configurações como padrão, mas os usuários podem escolher a própria densidade de exibição
a qualquer momento no menu de perfil do usuário.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer. Alterações de densidade não se aplicam a Comunidades nem ao aplicativo Salesforce móvel.

Por quê: A configuração Compacta, que tem rótulos à esquerda dos campos e menos espaço entre os elementos da página, ajusta 30%
mais campos na página.
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A visualização confortável tem rótulos no topo dos campos e mais espaço entre elementos da página. É similar às versões anteriores do
Lightning Experience.
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Ambas as configurações incluem algumas cores de texto escuras para ir além dos requisitos de contraste de cor do WCAG 2.0 AA do
W3C, o padrão do setor para acessibilidade da Web. Organizações existentes têm a visualização Confortável como configuração padrão.
Novas organizações criadas após a liberação da versão Winter '19 poderão usar a visualização Compacta como padrão. A Salesforce
continuará a aprimorar a experiência e a expandir para mais elementos de página em liberações futuras.

Como: Em Configuração no Lightning Experience, insira Density Settings  na caixa Busca rápida e selecione Configurações
de densidade. A configuração padrão da organização se aplica, a menos que um usuário a altere no menu do perfil. Você não pode
substituir a preferência de densidade de exibição de um usuário.

A Salesforce notifica todos os usuários do Lightning Experience da nova configuração com a assistência no aplicativo.
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CONSULTE TAMBÉM:

Altere a densidade da interface do usuário

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

Ajuda do Salesforce: Localizar configurações pessoais e do perfil no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

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

Diga adeus ao recurso de copiar e colar e olá para o texto rápido
Copiar e colar conteúdo é demorado e tedioso. O texto rápido é rápido e fácil: você pode inserir mensagens predefinidas em emails,
tarefas, eventos, bate-papos e muito mais. Para tornar o texto rápido mais fácil de usar, adicionamos mais maneiras de inserir um texto
rápido. Use um atalho de teclado, um botão em barras de ferramentas do editor de rich text (como para editores de email) ou um botão
pop-up próximo a campos de texto com suporte.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Compartilhar e organizar macros e texto rápido em pastas

A um clique – insira texto rápido em seus emails com um botão

Usar texto rápido em tarefas e eventos

Usar texto rápido em seus artigos do Knowledge

Use um botão para inserir texto rápido nos seus bate-papos

Nunca se esqueça de texto rápido novamente graças a um botão pop-up

Atribuir um novo proprietário a vários leads, casos ou objetos
personalizados de uma só vez
Use o botão Alterar proprietário no nível da página para atribuir um novo proprietário para até 200 leads, casos ou objetos personalizados
selecionados. Você pode acessar o botão no menu de ação no nível da página em uma exibição de lista ou lista relacionada no modo
de tabela padrão ou nos Links rápidos da lista relacionada.

Onde: essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited. Esse recurso
está disponível em comunidades do Lightning.

Como: Selecione até 200 registros e, em seguida, clique em Alterar proprietário em um menu de ação no nível da página. Dependendo

do layout da sua página, você pode clicar em  no menu de ação no nível da página e então em Alterar proprietário.

Na caixa de diálogo Alterar proprietário, insira o nome do novo proprietário, selecione Enviar notificação de email, se necessário, e
clique em Enviar. Você deve ter a permissão Editar para um registro selecionado a fim de alterar o respectivo proprietário.
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Localize os dados de que você precisa em um Jiffy com a Pesquisa de
exibição de lista
Use a nova barra de pesquisa para pesquisar os dados do campo nas suas exibições de lista e localizar os registros de que precisa em
tempo recorde.

Onde: essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer.

Como: A barra de pesquisa da exibição de lista aparece ao lado do ícone Controles de exibição de lista. Digite sua pesquisa para
começar. Para um aumento de produtividade, use o atalho de teclado g+f para selecionar a barra de pesquisa. Você também pode
adicionar a barra de pesquisa ao componente Exibição de lista no Criador de aplicativo Lightning.

Nota:  Alguns campos não são pesquisáveis. Filtre ou classifique esses campos em vez disso. A barra de pesquisa opera em todos
os campos aplicáveis para todos os registros na lista, mesmo que colunas específicas não estejam visíveis. Pesquisar em uma lista
de "visualizados recentemente" não mostra resultados na ordem visualizada recentemente.

Colabore facilmente com o compartilhamento de exibição de lista
Você tem uma exibição de lista com um conjunto incrível de filtros que adoraria compartilhar com a sua equipe? Ou talvez você tenha
uma exibição de lista que deseje que apenas alguns poucos usuários selecionados acessem. Eleve a colaboração a um novo patamar
compartilhando suas exibições de lista com grupos de usuários na sua organização.

Onde: essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer.

Quem: Para compartilhar modos de exibição de lista, é preciso ter a permissão de usuário Gerenciar modos de exibição de lista públicos.
Para compartilhar modos de exibição de lista personalizados, é preciso ter a permissão Criar e personalizar modos de exibição de lista.

Como: Compartilhe suas exibições de lista selecionando Configurações de compartilhamento no menu Controles de exibição de
lista. Dali, você pode pesquisar nos papéis na sua organização para encontrar os grupos com os quais deseja compartilhar sua exibição
de lista.
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Use itens de utilitário de segundo plano para adicionar funcionalidade a
um aplicativo Lightning
Itens de utilitário de segundo plano são executados sem uma entrada visível na barra de utilitário. Eles oferecem uma maneira não
invasiva de adicionar funcionalidade aos aplicativos do Lightning sem prejudicar a experiência do usuário.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience para edições Essentials, 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.

Por quê: Em aplicativos de navegação no console e navegação padrão, você pode criar e adicionar itens de utilitário em segundo plano
para executar código de modo invisível.

Aqui estão algumas coisas interessantes que você pode fazer com itens de utilitário em segundo plano.

• Adicionar atalhos de teclado personalizados

• Capturar dados sobre como seus agentes de serviço ou representantes de vendas usam o tempo em interações com o cliente

• Impor limites de tabulação do console

• Escutar eventos, como notificações de bate-papo, e notificar o usuário

Como: Implemente a interface lightning:backgroundUtilityItem  para usar um componente personalizado como item
de utilitário em segundo plano.

Melhore sua implementação do Salesforce com o Optimizer
Execute o Salesforce Optimizer para determinar como sua empresa usa determinados recursos e então identificar maneiras de melhorar
sua implementação para a sua empresa. A Salesforce adicionou as guias Detalhes e Desabilitar modo de depuração às seções da Página
de registro e atualizou os recursos de maior sucesso.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer.
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Como: Em Configuração, insira Otimizador  na caixa Busca rápida e selecione Otimizador. Selecione Executar relatório. Continue
executando o Otimizador mensalmente para monitorar o progresso e obter todos os benefícios dos aprimoramentos ao relatório.

Use listas de opções de seleção múltipla facilmente no Lightning Experience
Quando você edita registros no Lightning Experience, listas de opções de seleção múltipla agora se comportam como no Salesforce
Classic.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience em todas as edições.

Por quê: Anteriormente, selecionar valores em uma lista de opções de seleção múltipla no Lightning Experience era trabalhoso, pois
valores antigos eram desmarcados quando você marcava novos. O novo design retém valores antigos em uma segunda lista.

Como: Navegue para um registro que você deseja atualizar. Na página de edição do registro, qualquer campo que use o tipo de lista
de opções de seleção múltipla agora exibe uma lista de opções dupla, também conhecida como caixa de lista dupla. Aqui estão alguns
atalhos de mouse e teclado para trabalhar com listas de opções de seleção múltipla.

• Para selecionar um único valor, clique no valor ou use a tecla de seta para cima ou para baixo do teclado.

• Para desmarcar o valor, pressione Cmd+Clique.

• Para selecionar diversos valores, clique em um valor e pressione Cmd+Clique para valores subsequentes.

• Nota:  Teclados Windows usam Ctrl, em vez de Cmd.

Para manter sua seleção, clique na seta para a direita para mover a seleção para a segunda lista e então salvar o registro. Selecionar um
valor na segunda lista e clicar na seta para a esquerda descarta o valor e impede que ele seja salvo.

Aplicativos de console do Lightning: Guias personalizáveis, itens de
navegação personalizáveis, mais APIs e substituições do Visualforce
Torne seu console só seu com títulos de guia, ícones de guia e itens de navegação personalizáveis. Você também pode gerar e abrir
URLs do console e definir seu item de navegação com a API de JavaScript do Lightning Console. O suporte para substituição do Visualforce
em aplicativos de console permite que você aproveite suas substituições do Visualforce no Salesforce Classic.

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.
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NESTA SEÇÃO:

Limpe sua tela com o atalho de teclado Fechar todas as guias

Você tem mais guias abertas do que seria possível lembrar? Você gostaria de ter uma maneira rápida e fácil de manter seu espaço
de trabalho limpo? Use o atalho de teclado Shift + w para fechar todas as suas guias não fixadas de uma só vez.

Agora há suporte para objetos externos no console do Lightning

Objetos externos são mapeados para dados armazenados fora da sua organização. Um título da guia do objeto externo é baseado
no seu campo de nome.

Substituições do Visualforce para aplicativos de console

Aproveite o código do Visualforce que você já tem para o Salesforce Classic e use-o em seus aplicativos de console do Lightning.
Agora há suporte para as substituições do Visualforce para novo, editar, visualizar, tabular e clonar em aplicativos de console.

Itens de navegação não abrem mais nas guias do Espaço de trabalho por padrão

Itens de navegação não abrem mais nas guias do espaço de trabalho, a menos que você os abra usando Ctrl + clique ou Cmd +
clique. Você pode acessar itens de navegação clicando na barra de navegação em si. Essa alteração dá a todos os itens de navegação
um comportamento consistente quando abertos. Anteriormente, alguns itens de navegação abriam nas guias de espaço de trabalho,
enquanto outros abriam sem uma.

Gere URLs de console e defina itens de navegação com as APIs JavaScript do console do Lightning

Esses novos métodos na API JavaScript do Console do Lightning fecham algumas lacunas com a API JavaScript do Kit de ferramentas
de integração do console do Salesforce: generateConsoleUrl(), openConsoleUrl(),
setSelectedNavigationItem().

Simplifique seu fluxo de trabalho personalizando seus itens de navegação

Chegue rapidamente aos seus principais destinos adicionando e reorganizando itens na sua barra de navegação.

Crie um espaço de trabalho intuitivo com ícones e títulos da guia de espaço de trabalho personalizáveis

Torne seu espaço de trabalho verdadeiramente seu personalizando os títulos e os ícones da guia do espaço de trabalho. Possui uma
guia do espaço de trabalho à qual você sempre retorna? Dê a ela um título e um ícone exclusivos para localizá-la facilmente. Você
também pode personalizar os ícones para suas guias fixadas.

CONSULTE TAMBÉM:

APIs do Salesforce Console

Use itens de utilitário de segundo plano para adicionar funcionalidade a um aplicativo Lightning

Mude para o Lightning Experience diretamente do seu aplicativo de console Salesforce Classic

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

Limpe sua tela com o atalho de teclado Fechar todas as guias
Você tem mais guias abertas do que seria possível lembrar? Você gostaria de ter uma maneira rápida e fácil de manter seu espaço de
trabalho limpo? Use o atalho de teclado Shift + w para fechar todas as suas guias não fixadas de uma só vez.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience para edições Essentials, 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.
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Agora há suporte para objetos externos no console do Lightning
Objetos externos são mapeados para dados armazenados fora da sua organização. Um título da guia do objeto externo é baseado no
seu campo de nome.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience para edições Essentials, 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.

Substituições do Visualforce para aplicativos de console
Aproveite o código do Visualforce que você já tem para o Salesforce Classic e use-o em seus aplicativos de console do Lightning. Agora
há suporte para as substituições do Visualforce para novo, editar, visualizar, tabular e clonar em aplicativos de console.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience para edições Essentials, 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.

Itens de navegação não abrem mais nas guias do Espaço de trabalho por padrão
Itens de navegação não abrem mais nas guias do espaço de trabalho, a menos que você os abra usando Ctrl + clique ou Cmd + clique.
Você pode acessar itens de navegação clicando na barra de navegação em si. Essa alteração dá a todos os itens de navegação um
comportamento consistente quando abertos. Anteriormente, alguns itens de navegação abriam nas guias de espaço de trabalho,
enquanto outros abriam sem uma.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience para edições Essentials, 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.

Por quê: A primeira animação mostra o comportamento de navegação antigo, e a segunda mostra o novo comportamento. Observe
como a página inicial não abre mais em uma guia do espaço de trabalho.
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Gere URLs de console e defina itens de navegação com as APIs JavaScript do console
do Lightning
Esses novos métodos na API JavaScript do Console do Lightning fecham algumas lacunas com a API JavaScript do Kit de ferramentas
de integração do console do Salesforce: generateConsoleUrl(), openConsoleUrl(),
setSelectedNavigationItem().

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience para edições Essentials, 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
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Platform para determinados produtos. Algumas restrições são aplicáveis. Para obter informações detalhadas sobre preços, entre em
contato com seu executivo de conta na Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

APIs do Salesforce Console

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

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

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

Simplifique seu fluxo de trabalho personalizando seus itens de navegação
Chegue rapidamente aos seus principais destinos adicionando e reorganizando itens na sua barra de navegação.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience para edições Essentials, 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.

Como: Clique no ícone Editar na barra de navegação para começar. Reorganize a ordem dos seus itens de navegação arrastando, ou
clique em Adicionar mais itens se algo estiver faltando.

Crie um espaço de trabalho intuitivo com ícones e títulos da guia de espaço de
trabalho personalizáveis
Torne seu espaço de trabalho verdadeiramente seu personalizando os títulos e os ícones da guia do espaço de trabalho. Possui uma
guia do espaço de trabalho à qual você sempre retorna? Dê a ela um título e um ícone exclusivos para localizá-la facilmente. Você
também pode personalizar os ícones para suas guias fixadas.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience para edições Essentials, 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.

Como: Abra o menu suspenso da guia do espaço de trabalho e clique em Personalizar guia. Dali, você pode renomear a guia e alterar
o ícone.

Salesforce Surveys: Mais controle para coletar os dados de que você
precisa
As Pesquisas do Salesforce dão a você novos tipos de perguntas, mais opções para visualizar informações relacionadas e uma experiência
aprimorada para os participantes.

NESTA SEÇÃO:

Colete dados especializados com novos tipos de perguntas

Aproveite os três novos tipos de pergunta para coletar dados dos seus participantes: CSAT, seletores e listas de opções. Perguntas
do CSAT permitem aos participantes selecionar a pontuação de satisfação do cliente de uma lista de opções. Perguntas do seletor
permitem aos participantes selecionar um valor em uma escala deslizante. Com perguntas da lista de opções, os participantes
selecionam um valor em uma lista predefinida de opções.

Adicionar várias perguntas a uma página de pesquisa

Adicione várias perguntas a uma única página para ajudar os participantes a avançarem nas pesquisas mais rapidamente.

Ver status e respostas em convites da pesquisa

Agora você pode ver informações úteis relacionadas aos convites da pesquisa no registro Convite da pesquisa. Veja se um participante
abriu, iniciou ou concluiu a pesquisa. Depois que o participante concluir a pesquisa, dê uma olhada nas respostas diretamente na
lista relacionada Convites da pesquisa. Com essas melhorias, obtenha os dados da pesquisa no contexto sem criar relatórios complexos
nem acessar a API.

Não é mais necessária a autenticação para contatos realizarem pesquisas

Os participantes não precisam mais fazer login para concluírem uma pesquisa se estiverem associados a registros do contato na sua
organização. Essa alteração se aplica a pesquisas que exigem que os participantes façam login com suas contas do Salesforce.
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O menu de propriedades da pergunta tem uma nova página inicial

Transferimos o menu de propriedades da pergunta do canto inferior direito de uma página de pesquisa para o canto superior direito
de cada pergunta de pesquisa.

Não há mais suporte para editar pesquisas ativas

Antigamente, os criadores de pesquisa podiam fazer alterações a uma pesquisa mesmo depois de ela ter sido enviada aos participantes.
Essas alterações muitas vezes resultavam em dados inconsistentes e problemas de usabilidade para os participantes. Para prevenir
frustração a seus participantes e cientistas de dados, não há mais suporte para editar uma pesquisa ativa.

Colete dados de clientes bancários com Pesquisas do Salesforce no Financial Services Cloud

A opção Pesquisas do Salesforce agora está disponível no Financial Services Cloud! Os usuários podem criar belas pesquisas para
obter insights de clientes de serviços financeiros e bancários. Os clientes do Financial Services Cloud recebem automaticamente
cinco licenças de Criador da pesquisa que você pode atribuir aos usuários.

Pause… e retome uma pesquisa

Os participantes agora podem pausar uma pesquisar e voltar para concluí-la mais tarde sem perder o progresso.

Colete dados especializados com novos tipos de perguntas
Aproveite os três novos tipos de pergunta para coletar dados dos seus participantes: CSAT, seletores e listas de opções. Perguntas do
CSAT permitem aos participantes selecionar a pontuação de satisfação do cliente de uma lista de opções. Perguntas do seletor permitem
aos participantes selecionar um valor em uma escala deslizante. Com perguntas da lista de opções, os participantes selecionam um valor
em uma lista predefinida de opções.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Developer e Unlimited
em que as Pesquisas do Salesforce estão habilitadas.

Como: No Criador de pesquisa, adicione uma página e, em seguida, clique em Adicionar pergunta. Selecione um destes tipos de
pergunta na lista.

Adicionar várias perguntas a uma página de pesquisa
Adicione várias perguntas a uma única página para ajudar os participantes a avançarem nas pesquisas mais rapidamente.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Developer e Unlimited
em que as Pesquisas do Salesforce estão habilitadas.

Quem: Somente usuários que tenham recebido uma licença de Criador de pesquisa podem criar pesquisas.

Como: No Criador de pesquisa, adicione uma página. Clique em Adicionar pergunta para adicionar quantas perguntas você quiser à
página.

Ver status e respostas em convites da pesquisa
Agora você pode ver informações úteis relacionadas aos convites da pesquisa no registro Convite da pesquisa. Veja se um participante
abriu, iniciou ou concluiu a pesquisa. Depois que o participante concluir a pesquisa, dê uma olhada nas respostas diretamente na lista
relacionada Convites da pesquisa. Com essas melhorias, obtenha os dados da pesquisa no contexto sem criar relatórios complexos nem
acessar a API.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Developer e Unlimited
em que as Pesquisas do Salesforce estão habilitadas.

Como: Na página de registro da pesquisa, clique em Relacionado para ver os convites da pesquisa.
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• Para ver o status da pesquisa, clique no nome do convite da pesquisa. O status da resposta está listado na página Detalhes.

• Para ver as respostas do participante a uma pesquisa, ao lado do convite, clique em  > Ver respostas.

Não é mais necessária a autenticação para contatos realizarem pesquisas
Os participantes não precisam mais fazer login para concluírem uma pesquisa se estiverem associados a registros do contato na sua
organização. Essa alteração se aplica a pesquisas que exigem que os participantes façam login com suas contas do Salesforce.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Developer e Unlimited
em que as Pesquisas do Salesforce estão habilitadas.

O menu de propriedades da pergunta tem uma nova página inicial
Transferimos o menu de propriedades da pergunta do canto inferior direito de uma página de pesquisa para o canto superior direito
de cada pergunta de pesquisa.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Developer e Unlimited
em que as Pesquisas do Salesforce estão habilitadas.

Como: Quando você adiciona uma pergunta a uma página de pesquisa, clique em  ao lado de uma pergunta para alterar suas
propriedades.
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Não há mais suporte para editar pesquisas ativas
Antigamente, os criadores de pesquisa podiam fazer alterações a uma pesquisa mesmo depois de ela ter sido enviada aos participantes.
Essas alterações muitas vezes resultavam em dados inconsistentes e problemas de usabilidade para os participantes. Para prevenir
frustração a seus participantes e cientistas de dados, não há mais suporte para editar uma pesquisa ativa.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Developer e Unlimited
em que as Pesquisas do Salesforce estão habilitadas.

Colete dados de clientes bancários com Pesquisas do Salesforce no Financial Services
Cloud
A opção Pesquisas do Salesforce agora está disponível no Financial Services Cloud! Os usuários podem criar belas pesquisas para obter
insights de clientes de serviços financeiros e bancários. Os clientes do Financial Services Cloud recebem automaticamente cinco licenças
de Criador da pesquisa que você pode atribuir aos usuários.

Onde: Essa alteração se aplica a todos os clientes que estão usando o Financial Services Cloud no Salesforce.

Quem: Somente usuários que tenham recebido uma licença de Criador de pesquisa podem criar pesquisas.

Como: Para configurar Pesquisas do Salesforce no Financial Services Cloud, consulte a Ajuda do Salesforce. Para obter mais informações
sobre como as Pesquisas do Salesforce podem ajudar a dar suporte aos seus clientes, veja as Notas de versão do Financial Services Cloud.

Pause… e retome uma pesquisa
Os participantes agora podem pausar uma pesquisar e voltar para concluí-la mais tarde sem perder o progresso.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Developer e Unlimited
em que as Pesquisas do Salesforce estão habilitadas.

Como: Quando você cria uma pesquisa, garanta que os participantes precisem se autenticar antes de realizarem a pesquisa. Apenas há
suporte para pausar pesquisas que exigem autenticação.

Pesquisa: Resultados relevantes em tempo real e mais maneiras de filtrar
resultados e pesquisar
Objetos com os quais você interage recebem um impulso instantâneo nos resultados da pesquisa. Filtre resultados da pesquisa de mais
maneiras e em mais lugares. Um novo objeto pesquisável.

NESTA SEÇÃO:

Obtenha resultados da pesquisa mais relevantes sem espera

Pesquisar resultados agora prioriza instantaneamente os objetos com os quais você interage. Isso significa que novos usuários, ou
usuários que estão mudando de papel, não precisam criar um histórico de interação para ver o que é mais importante quando eles
pesquisam. Anteriormente, levava algum tempo para acumular interações com objetos e priorizar esses objetos nos resultados da
pesquisa. Agora, qualquer objeto que seus usuários abrem, criam ou atualizam recebem um impulso instantâneo ao usar a pesquisa
global.

Pesquise e filtre resultados em mais lugares

Você está obtendo resultados demais quando pesquisa? Reduza a bagunça com filtros e uma página de resultados de pesquisa mais
personalizável. Você também pode pesquisar em listas.
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Filtrar resultados da pesquisa por intervalo numérico

Quando os números fazem a diferença, use filtros para estruturar os resultados da pesquisa. Foque em oportunidades que ficam
dentro de um determinado valor ou faixa de probabilidade. Está procurando aquela apresentação grande? Você também pode filtrar
por tamanho.

Encontre sessões de mensagens usando pesquisa global

A sessão de mensagens agora é um objeto pesquisável no Lightning Experience. Agentes de suporte que usam o LiveMessage
podem usar a pesquisa global para encontrar uma sessão de mensagem pelo nome.

Obtenha resultados da pesquisa mais relevantes sem espera
Pesquisar resultados agora prioriza instantaneamente os objetos com os quais você interage. Isso significa que novos usuários, ou usuários
que estão mudando de papel, não precisam criar um histórico de interação para ver o que é mais importante quando eles pesquisam.
Anteriormente, levava algum tempo para acumular interações com objetos e priorizar esses objetos nos resultados da pesquisa. Agora,
qualquer objeto que seus usuários abrem, criam ou atualizam recebem um impulso instantâneo ao usar a pesquisa global.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience em todas as edições.

Pesquise e filtre resultados em mais lugares
Você está obtendo resultados demais quando pesquisa? Reduza a bagunça com filtros e uma página de resultados de pesquisa mais
personalizável. Você também pode pesquisar em listas.

Onde: Aprimoramentos de pesquisa estão disponíveis em vários recursos e edições. Veja os tópicos vinculados abaixo para obter detalhes.

Como: Confira as novas opções de pesquisa e filtragem no Knowledge, em Comunidades, Tarefas, listas e outros objetos.

Personalizar a pesquisa global para encontrar os dados de conhecimento mais relevantes
Configure a pesquisa global para incluir campos do Lightning Knowledge em resultados da pesquisa e opções de filtro. Uma vez
que essa atualização se aplica ao Lightning Experience, os campos do Salesforce Knowledge na barra lateral do Knowledge, a guia
do Knowledge ou o Gerente de artigos estão indisponíveis para resultados de pesquisa e personalização de filtro. Se você configurar
filtros de pesquisa, os filtros de Pesquisa avançada do Lightning para o Knowledge na pesquisa global não mudarão.

Filtrar resultados da pesquisa em comunidades
Dê aos usuários do portal e da comunidade a oportunidade de refinar pesquisas. Os usuários em uma comunidade agora podem
filtrar os resultados da pesquisa para os seguintes objetos: contas, artigos do Knowledge, casos, contatos, painéis, arquivos, leads,
oportunidades, pessoas e tarefas.

Localize os dados de que você precisa em um Jiffy com a Pesquisa de exibição de lista
Use a nova barra de pesquisa para pesquisar os dados do campo nas suas exibições de lista e localizar os registros de que precisa
em tempo recorde.

Filtrar resultados da pesquisa por intervalo numérico
Quando os números fazem a diferença, use filtros para estruturar os resultados da pesquisa. Foque em oportunidades que ficam
dentro de um determinado valor ou faixa de probabilidade. Está procurando aquela apresentação grande? Você também pode filtrar
por tamanho.

Filtrar por assunto da tarefa nos resultados da pesquisa global
Os representantes podem anotar os resultados da pesquisa para localizarem tarefas com um determinado assunto. Se você usar
assuntos predefinidos, poderá filtrar para esses assuntos para facilitar o agrupamento de tarefas. Por exemplo, para fazer uma lista
de chamadas após uma feira comercial, os representantes pesquisam por "feira comercial" em tarefas e então filtram o assunto
predefinido "Chamada" no assunto predefinido. Não há nenhuma configuração extra, pois os filtros são baseados no campo Assunto
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obrigatório no layout Resultados da pesquisa de atividade. O assunto sempre aparece na página de resultados da pesquisa e sempre
pode ser filtrado.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Filtrar e classificar os resultados de pesquisa no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Filtrar resultados da pesquisa por intervalo numérico
Quando os números fazem a diferença, use filtros para estruturar os resultados da pesquisa. Foque em oportunidades que ficam dentro
de um determinado valor ou faixa de probabilidade. Está procurando aquela apresentação grande? Você também pode filtrar por
tamanho.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience em todas as edições.

Por quê: Por exemplo, use vários filtros de intervalo para criar uma lista de oportunidades promissoras a seguir. Na página de resultados
da pesquisa, clique em Oportunidades na barra lateral para ver os filtros disponíveis. Insira seu intervalo alvo e clique na lupa.
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Como: Em Configuração, no Gerenciador de objetos, acesse Layouts de pesquisa para cada objeto. Adicione os campos que os usuários
desejarão filtrar ao layout Resultados de pesquisa. Não é possível filtrar campos criptografados.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Filtrar e classificar os resultados de pesquisa no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Encontre sessões de mensagens usando pesquisa global
A sessão de mensagens agora é um objeto pesquisável no Lightning Experience. Agentes de suporte que usam o LiveMessage podem
usar a pesquisa global para encontrar uma sessão de mensagem pelo nome.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com
o Service Cloud.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Campos pesquisáveis por objeto no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Recupere seu texto não salvo após atingir o tempo limite
Às vezes, sua sessão do Lightning Experience é interrompida, seja porque você ficou inativo tempo demais ou perdeu a conexão. Você
costumava ver a mesma mensagem de tempo limite, não importa como a sua sessão era encerrada. Agora, a mensagem exibida em
pop-up é específica para o seu cenário e diz como recuperar texto não salvo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao aplicativo Salesforce em todas as edições.

Por quê: Se a sua sessão tiver sido interrompida, retorne à página para copiar texto não salvo, como uma publicação do Chatter, para
que você não a perca ao fazer login.

Às vezes, o Salesforce efetua push de atualizações que exigem uma atualização de página imediata para serem usadas. Em versões
anteriores, a atualização era automática e você podia perder uma publicação do Chatter que estivesse em andamento. Agora, você tem
a oportunidade de voltar à página para copiar qualquer texto não salvo antes da atualização.
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Dados de rastreamento de histórico de campo excluídos após 18 meses
A Salesforce garante a retenção dos dados de histórico de campo por até 18 meses. Para garantir a alta disponibilidade dos dados e
acomodar as crescentes necessidades de dados de nossos clientes, até agora, não aplicávamos a política de retenção de 18 meses. Da
versão Winter '19 em diante, não retemos mais histórico de campo além de 18 meses. Para reter o histórico de campo por mais tempo,
você pode comprar o complemento Trilha de auditoria de campo.

Onde: Essa política se aplica a todas as organizações criadas após junho de 2011 que não compraram o complemento Trilha de auditoria
de campo.

Nota: Se a sua organização tiver sido criada antes de junho de 2011 ou você tiver comprado o complemento Trilha de auditoria
de campo, a Salesforce vai se comprometer a reter seu histórico de campo além do limite de 18 meses.

Como: Após a versão '19, você terá um período de tolerância de seis meses para agir.

• O período de tolerância termina com a versão Spring '19.

• Para garantir que você tenha acesso aos seus dados de histórico de campo, compre o complemento Trilha de auditoria de campo.
A Trilha de auditoria de campo permite que você defina uma política para reter dados de histórico de campo arquivados por até 10
anos a contar do momento do arquivamento. Para comprar a Trilha de auditoria de campo, contate o suporte ao cliente do Salesforce.

• Use a API queryAll()  para recuperar histórico de campo excluído durante o período de tolerância e criar seu próprio backup.
Você não pode usar a API getDelete()  para recuperar dados que o Salesforce exclui seguindo o limite de 18 meses.

• Se você precisar de ajuda para recuperar o histórico de campo durante o período de tolerância, contate o Suporte ao cliente do
Salesforce.

Depois que o período de tolerância termina, você não pode recuperar histórico de campo com mais de 18 meses.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Rastreamento do histórico de campo

Ajuda do Salesforce: Trilha de auditoria de campo

Guia do desenvolvedor: API queryAll()

O suporte para IE9 e IE10 está terminando
Não ofereceremos mais suporte ao Internet Explorer 9 e 10 (IE) a partir de 5 de abril de 2019. Recomendamos que você passe para um
navegador com suporte, como Chrome, Firefox, Safari, Edge ou IE 11. Depois de 5 de abril de 2019, você pode continuar a acessar o
Salesforce Classic e Guias do Salesforce + Comunidades do Visualforce usando o IE9 e o IE10. Porém, o Salesforce não oferece suporte
para problemas que você encontrar usando esses navegadores.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e a Guias do Salesforce + comunidades do Visualforce em todas as edições.
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Por quê: Essas versões do navegador estão desatualizadas e, a partir de 12 de janeiro de 2016, não estão mais recebendo atualizações
de segurança críticas da Microsoft. Com essa alteração, queremos garantir que você e seus usuários possam acessar os dados por meio
de navegadores com suporte e mais seguros.

Cisco Spark agora é Cisco Webex Teams
Cisco Webex Teams™ para Salesforce reflete a nova marca do Cisco Webex (anteriormente, Cisco Spark). Procure pelos novos nomes e
ícones no aplicativo e na ajuda.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Esse recurso está disponível para administradores do Salesforce e usuários do Salesforce com as permissões do Cisco Webex
Teams Conversation ou do Cisco Webex Meetings (anteriormente, as permissões do Cisco Spark Conversation e do WebEx Meetings).

Por quê: O Cisco Spark foi alterado para Cisco Webex Teams (1) e (2) e o Cisco WebEx foi alterado para Cisco Webex Meetings.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Cisco Webex para o Salesforce (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

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.
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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.

O que é diferente ou não está disponível nos recursos da versão Winter '19 do Lightning Experience

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

Salesforce em geral
Obter orientação sobre normas de proteção de dados e privacidade

Altere sua visualização com configurações de densidade da exibição

Diga adeus ao recurso de copiar e colar e olá para o texto rápido

Atribuir um novo proprietário a vários leads, casos ou objetos personalizados de uma só vez

Localize os dados de que você precisa em um Jiffy com a Pesquisa de exibição de lista

Colabore facilmente com o compartilhamento de exibição de lista

Use itens de utilitário de segundo plano para adicionar funcionalidade a um aplicativo Lightning

Melhore sua implementação do Salesforce com o Optimizer

Use listas de opções de seleção múltipla facilmente no Lightning Experience

Aplicativos de console do Lightning: Guias personalizáveis, itens de navegação personalizáveis, mais APIs e substituições do Visualforce

Recupere seu texto não salvo após atingir o tempo limite

Dados de rastreamento de histórico de campo excluídos após 18 meses

Cisco Spark agora é Cisco Webex Teams

Adoção do Lightning Experience: Mais maneiras para descobrir e adotar o novo Salesforce

Implantar a apresentação de boas-vindas para novos usuários do Lightning Experience

Aprenda por que os usuários estão voltando para o Salesforce Classic

Mantenha usuários no Lightning Experience

Mova ações e botões facilmente ao fazer a transição para o Lightning Experience (beta)

Aprimoramentos a botões JavaScript no Conversor de configuração do Lightning Experience

Deixe o relatório de preparação ser seu guia para o Lightning Experience

Veja o desempenho da página por navegador e outras novas métricas no aplicativo de utilização do Lightning

Pesquisas do Salesforce
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Colete dados especializados com novos tipos de perguntas

Adicionar várias perguntas a uma página de pesquisa

Ver status e respostas em convites da pesquisa

Não é mais necessária a autenticação para contatos realizarem pesquisas

O menu de propriedades da pergunta tem uma nova página inicial

Não há mais suporte para editar pesquisas ativas

Colete dados de clientes bancários com Pesquisas do Salesforce no Financial Services Cloud

Pause… e retome uma pesquisa

Pesquisar

Obtenha resultados da pesquisa mais relevantes sem espera

Pesquise e filtre resultados em mais lugares

Filtrar resultados da pesquisa por intervalo numérico

Encontre sessões de mensagens usando pesquisa global

Lightning Essentials
Celebre o aprendizado com emblemas do Trailhead no aplicativo

Gerenciar sua assinatura do Essentials sem sair do Salesforce

Sales Essentials

Criar campos personalizados rapidamente

Exclua dados de avaliação em um piscar de olhos

Sincronizar seus emails e atividades

Service Essentials

Permita que os clientes sejam autossuficientes com a Central de ajuda

Usar CTI em Service Essentials

Vendas
Sales Cloud Einstein

Einstein Forecasting: Otimize seu modelo de previsões com campos personalizados

Captura de atividades do Einstein: Obtenha mais dos Insights de email do Einstein e conecte-se com conexões recomendadas

Avaliador de prontidão para o Einstein: Execute o Avaliador de prontidão no sandbox

Pontuação de leads do Einstein: Atualizar o painel Pontuação de lead do Einstein

Principais recursos de vendas

Previsões colaborativas: Previsões de território (geralmente disponíveis), compartilhamento de previsão (geralmente disponível) e uma
página de previsões aprimorada

Gerenciamento de território Enterprise: Prever vendas por território (disponível ao público em geral)

Contas: Adicione vários membros da equipe de conta mais rapidamente no Lightning Experience
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Campanhas: Sincronize os membros da campanha do Salesforce e do Pardot e ajuste rapidamente os filtros em listas relacionadas da
campanha

Leads: Rejeitar leads que não usem reCAPTCHA

Oportunidades: Mantenha direitos de edição para proprietários da oportunidade anteriores

Outras alterações nos recursos centrais de vendas

Recursos de produtividade

Caixa de entrada: Obtenha sugestões mais relevantes com Insights de email do Einstein personalizados

Experiência de email: Anexos em emails de lista e ações, notificações devolvidas, rastreamento de email e texto rápido

Modelos de email: Melhorias ao campo de privacidade e mesclagem, anexos em modelos, melhor experiência usando modelos clássicos

Lightning Dialer: Registros e ponte de chamada

Captura de atividades do Einstein: Melhoras e conexões recomendadas de insights de email do Einstein

Atividades: Lembretes de tarefas em ações rápidas, texto rápido e filtros aprimorados na linha do tempo de atividade

Kanban: Disponibilidade visualizada recentemente, pesquisar na Visualização kanban

Calendário: Série de eventos e mais filtros de tarefa

Console de vendas: Itens de navegação personalizados e melhorias em macros e texto rápido

Lightning Data: Seleção de correspondência, rótulos mais utilizáveis

Selecione uma correspondência quando a correspondência automática não for a correta

Rótulo de status não encontrado foi alterado

O rótulo de pontuação de confiança da correspondência foi alterado

Rótulos de campo de endereço foram alterados

Integração com o Google

Lightning Sync para Google: Sincronização para atualizações acionadas por API e opções de sincronização flexível

Integração com a Microsoft®

Integração com o Outlook: Complemento combinado no Office Store, disponibilidade ao público em geral de recurso do Inbox e atalhos
de texto

Lightning Sync para Microsoft® Exchange: Série de eventos e sincronização para atualizações acionadas por API

Salesforce para Outlook: Disponibilidade e versões do produto

Salesforce CPQ and Billing

Salesforce CPQ: Mais opções de precificação e tipo de assinatura, método de precificação aprimorado para percentual do total de produtos
e menos inserção de dados no Lightning

Salesforce Billing: Aprimoramentos a ajustes de receita e gateway de pagamento, gerenciamento simplificado para várias transações de
faturamento e cancelamentos mais fáceis para produtos do pedido

Pardot

Alinhe Vendas e Marketing em uma única plataforma com o Pardot no Lightning Experience (disponível ao público em geral)

Aceite facilmente clientes potenciais que optaram por rejeitar a sincronização com o Salesforce

Serviço
Fluxos de configuração: Eleve seu serviço a um novo patamar
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Bots do Einstein

Turbine seu bot com fluxos inicializados automaticamente, sem necessidade de codificação

Analise sessões de Bots do Einstein facilmente e em mais profundidade

Defina elementos de pergunta do bot de modo diferente com slots renomeados para variáveis

Treine bots mais facilmente com um conjunto de intenções unificado definido em todas as versões do bot

Crie intenções rapidamente adicionando entradas do cliente com o Data Loader

Entenda seus clientes mais rapidamente – Bots do Einstein dão suporte para correspondências literais

Canais

LiveMessage: Suporte para o Facebook Messenger e mensagens de texto disponível ao público em geral

Central de ajuda: Autoatendimento simples

CTI: Call centers no Service Essentials e softphones mais flexíveis

Live Agent: Mais opções de configuração no Lightning Experience, suporte para roteamento baseado em habilidades para bate-papos
(beta) e uma maneira mais rápida de adicionar texto rápido

Bate-papo do Snap-ins: Rótulos personalizados, arquivo de configurações de fragmento para comunidades e bate-papo entre guias

Snap-Ins para aplicativos móveis: Use os Bots do Einstein no seu aplicativo nativo

Atendimento ao cliente social: YouTube, emojis, texto rápido e nuvem pública

Field Service

Encaminhe sua força de trabalho para a próxima etapa com o Fluxo do Lightning para serviço

Gere relatórios de serviço em outros idiomas

Transferir itens de produtos serializados (beta)

Gravar acionadores de relatório de serviço

Localize rapidamente os relatórios de serviço assinados

Compartilhar automaticamente compromissos de serviço e ordens de trabalho

Veja Transferências do produto relacionadas em locais e itens de produto

Armazenamento de imagem de perfil do usuário no Android

Pacote gerenciado do Field Service: Controladores da comunidade, paletes de cores do Gantt e ações personalizadas para o console do
controlador

Gerenciamento de caso

Console de serviço: Pastas para produtividade, itens personalizados de navegação e um alternador para o Lightning Experience

Fluxo do Lightning para serviço: Novo nome e novos recursos para ajudar os agentes a manterem-se no caminho certo

Casos: Compactar aprimoramentos de feed e modelos do Visualforce no Lightning Experience

Omni-Channel: Melhorias ao roteamento baseadas em habilidades e monitoramento de bate-papo

Produtividade dos agentes: Pastas e compartilhamento e botões, Oh, Céus

Knowledge

O Lightning Knowledge está incluído em Service Essentials

Mapeie campos de caso para categorias de dados para melhores resultados da pesquisa

Faça mais em visualizações de lista de artigos com ações em massa
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Insira ícones de âncora em campos de rich text para ajudar os leitores

Personalize artigos com ações, botões e links (beta)

Adicione campos de pesquisa a versões de artigo de vários registros

Faça mais com listas relacionadas de artigos em casos

Personalizar a pesquisa global para encontrar os dados de conhecimento mais relevantes

Importe artigos com traduções para não deixar nenhum idioma para trás

Mova mais para o Lightning Knowledge: tópicos da comunidade e dados de pesquisa de artigo (beta)

Traduza artigos mais rapidamente com links úteis em emails e colunas em páginas uniformemente espaçadas

Acesse links inteligentes em artigos usando o aplicativo Salesforce

Fique no Lightning Knowledge para inserir conteúdo do artigo em emails

Usar texto rápido em seus artigos do Knowledge

Análise de dados
Relatórios e painéis

Relatórios: Einstein Data Insights (GA), melhorias de página de execução aprimoradas (beta), analise seus dados, edite relatórios combinados
com o Criador de relatórios do Lightning Experience (beta)

Painéis: Mais valores de filtro, relatórios combinados como relatórios de origem, intervalos de eixo personalizados e precisão decimal

Assinaturas e pastas: Opções de assinatura expandidas, busca rápida e aprimoramentos de pasta

Outros aprimoramentos a relatórios e painéis

Einstein Analytics

Integração e introdução do Analytics: Vídeos no aplicativo, Apresentação de boas-vindas, Navegação no aplicativo

Criação de aplicativo do Analytics: Modelos inteligentes, mapas personalizados, ações de widget

Aplicativos pré-construídos do Analytics: Uma variedade de modelos do aplicativo Analytics, novo seletor de modelo

Integração de dados do Analytics: A replicação agora é Sincronização de dados, novidade no conector do Amazon S3, atalho para insights,
navegação aprimorada em receitas, Herança de compartilhamento avançada

Einstein Discovery: Integrado ao Einstein Analytics

Comunidades
Documentação de comunidades: Desfrute de um turbilhão de conteúdos novinhos da versão Winter

Comunidades do Lightning

Atualizar sua comunidade do Lightning para o modelo mais recente

Crie uma central de ajuda com autoatendimento e transforme os clientes em mestres da pesquisa

Descubra o CMS para Community Cloud (beta)

Koa e Kokua se vão com o pôr-do-sol

Use aprimoramentos de direcionamento de público

Exportar temas, assim como sites e páginas inteiras

Faça mais com temas e opções adicionadas
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Edite a maioria dos URLs da página

Validar a marcação de cabeçalho conforme você digita

Componentes do Lightning no Community Builder

Filtrar resultados da pesquisa em comunidades

Desfrute da troca de discussões no seu feed

Permita aos usuários convidados acessar fluxos

Bloqueie a exclusão de threads em comunidades

Usar Rich Publisher Apps nos seus dispositivos móveis

Permita aos usuários adicionar tópicos a registros

Fazer mais com tópicos do modo de exibição de lista

Adicione tópicos ao seu conteúdo original (beta)

Exiba listas relacionadas com mais precisão

Ações sugeridas e ofertas aos membros da comunidade (piloto)

Mostrar dados de IoT do Salesforce a usuários da comunidade

Personalize ações no componente de perfil de usuário

Use mais recursos de bate-papo do Snap-ins na sua comunidade

Permitir envio do Field Service de comunidades do Lightning

Economize tempo com as novas ações globais para comunidades

Ver dependências de campo ao editar uma página Detalhes do registro

Pesquisar e compartilhar modos de exibição de lista e filtrar listas relacionadas à campanha

Engajamento da comunidade

Mantenha os membros engajados com Emblemas de reconhecimento (disponível ao público em geral)

Exiba badges de reconhecimento em perfis de usuário

Conceda emblemas de reconhecimento com o novo botão Conceder emblema

Use o relatório de perguntas com e sem respostas para ver a sua comunidade em ação

Arquivos em comunidades do Lightning

Faça alterações a campos de arquivo quando precisar

Preencha campos personalizados ao carregar arquivos

Compartilhar pastas usando links públicos

Partner Central

Compartilhamento de dados de unidade em um canal de distribuição de vários níveis com relacionamentos com o parceiro (piloto)

Gerencie e compartilhe informações da marca e inclua-as em modelos de email de marca combinada (disponível ao público em geral)

Incentivar administradores delegados externos para gerenciar suas próprias equipes (disponível ao público em geral)

Exija nomes de usuário únicos para parceiros no nível da organização

Ignore regras e permita maior flexibilidade com orçamentos

Controlar a visibilidade do usuário da comunidade (Beta)

Compartilhamento e segurança
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Melhore a segurança para sites e comunidades restringindo o acesso a registro para usuários convidados

Usar conjuntos de compartilhamento com todas as licenças de parceiro e cliente (disponível ao público em geral)

Use a nova política de segurança de conteúdo para proteger melhor a sua comunidade

Aprimore a privacidade da sua comunidade com o recurso de anonimato de IP do Google

Proteja iframes com a proteção contra clickjack em sites e comunidades

Habilite o login dos usuários com email, número de telefone ou qualquer identificador que você escolha

Permita aos visitantes participar da sua comunidade por email ou telefone

Personalize o modelo de email de senha única para verificação de identidade

Dar aos usuários internos acesso de login a comunidades por meio de um provedor de autenticação externa

Defina diferentes políticas de login para usuários internos da comunidade (disponível ao público em geral)

Melhorias de usabilidade e desempenho

Listas de opções dependentes não têm mais um valor padrão selecionado

Os usuários convidados são redirecionados a uma página de login ao visitarem páginas de registro

Obtenha uma resposta mais rápida com suporte para parâmetros de consulta de URL opcionais

Reduzir os tempos de carregamento de página com a Rede de entrega de conteúdo da comunidade (disponível ao público em geral)

Outras alterações em comunidades

Use as licenças de Aplicativos externos Lightning e Aplicativos externos Lightning Plus para criar experiências digitais personalizadas

Encontre todos os recursos de conteúdo da comunidade em um local do espaço de trabalho

Melhor lugar para tempo em feeds

Forneça a seus usuários da comunidade de alto volume acesso a registros de privacidade de dados

Atribuir um novo proprietário a vários leads, casos ou objetos personalizados de uma só vez

A permissão de gerenciar usuário do cliente foi removida de todos os perfis padrão

Chatter
Salve suas publicações do Chatter como rascunhos

O foco do cursor no Editor do Chatter mudou

Arquivos
Compartilhe vários arquivos em uma pasta usando links públicos

Rastrear estatísticas de arquivo com o cartão de engajamento de arquivo

Outras alterações em arquivos

Pastas habilitadas para todas as novas bibliotecas

Financial Services Cloud
Garanta a consistência e a conformidade em processos de engajamento do cliente com planos de ação

Colete insights do cliente com pesquisas do Salesforce

Obtenha uma visão mais abrangente de clientes com o Commercial Banking
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Ajude os clientes a realizarem o autoatendimento com Bots do Einstein

Aprimorar implantações

O Financial Services Cloud tem novos objetos

Campos de Novos objetos do Financial Services Cloud

Personalização
Próxima melhor ação do Einstein: Ações e ofertas recomendadas usando estratégias (piloto)

Preveja o que está por vir nos seus negócios com o Criador de previsões do Einstein (beta)

Lightning App Builder

Definir a visibilidade do componente com base em permissões de usuário personalizadas ou padrão

Editar aplicativos gerenciados com o Criador de aplicativo Lightning

Sugerir ações e ofertas aos seus usuários do Lightning Experience (piloto)

Adicionar o componente de atalhos de texto para painéis de aplicativos de email

Rótulos atualizados no Assistente de criação de aplicativo e no Criador de aplicativo Lightning

Rótulos melhores para formatos em regras de visibilidade de componente

Mostrar aos usuários do Salesforce IoT dados com o componente do Lightning de Insights de IoT

Componentes do Lightning não são mais adicionados automaticamente às páginas

Fluxo do Lightning

Automatize mais processos comerciais com maiores limites por organização

Monitore seus processos e fluxos com novos direitos baseados em uso

Design de processo e fluxo: Novos componentes da tela prontos para uso, validação para componentes da tela personalizados

Distribuição de fluxo: Fluxos recomendados, Fluxos em Bots do Einstein, suporte para CI/CD

Rastreie a cobertura de teste de processo e fluxo

Proteção de dados e privacidade

Gerenciar registros de configurações de privacidade de dados duplicados com o objeto individual

Forneça a seus usuários da comunidade de alto volume acesso a registros de privacidade de dados

Descubra preferências para consentimento entre vários registros

AppExchange

Encontre o que é melhor para os seus negócios com as soluções recomendadas do AppExchange

Foque seus resultados da pesquisa do AppExchange com filtros

Configuração geral

Verificar as referências de um campo antes de editá-lo (piloto)

Localize produtos de importação e integração em uma nova página de configuração

Veja as solicitações de aprovação atribuídas às suas filas em todas as experiências do Salesforce

Selecione várias atribuições de layout de página no macOS com a tecla Command

Habilitar o calendário imperial japonês no Lightning Experience

Use o PATCH em seu esquema de serviços externos
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Segurança e identidade
Autenticação e identidade

Permita que usuários externos façam login com seu número de telefone, email ou qualquer identificador de sua escolha

Permita aos visitantes se inscrever para a sua comunidade por email ou telefone

Torne as páginas de login mais interessantes com uma imagem em segundo plano personalizada

Adicione sua própria voz aos emails de verificação de identidade padrão do Salesforce

Comprar uma licença de complemento para verificar identidades por SMS

Dar aos usuários internos acesso de login a comunidades por meio de um provedor de autenticação externa

Habilite a autenticação do OpenID Connect com o Gerenciamento de acesso do Mulesoft

Aperfeiçoar integrações do aplicativo Connect com Pontos de extremidade do OAuth 2.0 (beta)

Obtenha acessibilidade aprimorada no Iniciador de aplicativos do Lightning Experience

Use a API REST para gerenciar identidades do usuário com SCIM 2.0

Identifique que sessão do usuário fechar durante o logout único da SAML

Obtenha valores em conformidade com JSON no ponto de extremidade UserInfo, na resposta de URL de identidade e no token de ID

Definir diferentes políticas de login para usuários do Salesforce e da comunidade (disponível ao público em geral)

Salesforce Shield

Criptografia de plataforma Shield: Mais campos para criptografar e mais suporte de API, novo serviço de chave somente em cache

Monitoramento de eventos: Assistente de política de transação aprimorado e informações de erro do Lightning mais precisas

Outras alterações de segurança

Rastrear o usuário de integração da plataforma

Gerencie o acesso de compartilhamento com uma política de segurança da sessão

Atualize seu pacote de criptografia do servidor para dar suporte a AES

Recusar URLs do Meu domínio sem instância

Salesforce IoT
Mostre seus dados do Salesforce IoT em qualquer lugar no Salesforce com IoT Insights

Envie facilmente mensagens de evento de dentro do Salesforce IoT

Verifique se as mensagens do evento são recebidas com o visualizador de eventos

Crie e gerencie melhor os contextos com aprimoramentos de validação e ativação

Obtenha mais dados de resolução de problemas com o log de atividades aprimorado

Desenvolvimento
Componentes do Lightning: Habilitação de CSP mais flexível e configurações para tempo de carregamento mais rápido e segurança
aprimorada

Apex

Extensões do Salesforce para VS Code: Simulações de desenvolvimento e depuração ativa para qualquer organização, e nova exibição
de teste do Apex
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Salesforce CLI: Participe da evolução

Dev Hub: Agora disponível na Developer Edition e em organizações teste

Organizações teste: Mais recursos e tipos de metadados com suporte

Visualforce

Criar e editar conjuntos de campos no Lightning Experience

Novos campos de métricas de acesso do Visualforce

Recupere e exiba com segurança imagens de terceiros em páginas do Visualforce

Melhore a segurança isolando conteúdo de terceiros não confiável com iframes

Parâmetros de redirecionamento de URL não diferenciam mais entre maiúsculas e minúsculas

Metadados

Obtenha o status de cobertura de metadados para mais canais, problemas conhecidos e definições da organização teste de amostra

Implantar usando REST

Novo componente de conjunto de alterações

API de metadados

API

Objetos novos e alterados

SOSL

API REST

API SOAP

API REST do Chatter

API REST de relatórios e painéis

API da interface de usuário

Ação rápida do Lightning e APIs de JavaScript do editor do Salesforce Classic

APIs do Salesforce Console

API de CTI aberta

Tipos de metadados personalizados

Consulte tipos de metadados personalizados em campos de fórmula avançados

Instancie tipos de metadados personalizados no Apex

Sandboxes

Inclua arquivos do ativo em testes de Sandbox completo

Empacotamento

Há suporte para números de versão do patch em pacotes desbloqueados

Extraia informações de dependência de pacotes desbloqueados

Mais componentes de metadados são excluídos permanentemente em pacotes desbloqueados

Habilite a migração de metadados preteridos em pacotes desbloqueados

Bloqueie informações durante a instalação de pacotes desbloqueados protegidos por senha de instalação

Adote práticas recomendadas de URLs do Meu domínio sem instância
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Mensagens corporativas

Ajuste a escala dos seus aplicativos baseados em eventos com eventos de plataforma de alto volume (piloto)

Receber eventos de streaming no seu componente Lightning

Manter seus dados externos atualizados com a captura de dados alterados (visualização para o desenvolvedor)

Conteúdo do documento
Assistir a vídeos (somente em inglês)

Apresentamos o Guia de implementação do Salesforce Engage

O que é diferente ou não está disponível nos recursos da versão Winter
'19 do Lightning Experience

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
na versão anterior, consulte "Quais são as lacunas entre o Lightning Experience e o Salesforce
Classic" na Ajuda do Salesforce. Em breve, atualizaremos a lista completa de lacunas e
limitações de recursos na Ajuda do Salesforce!

NESTA SEÇÃO:

Recursos de vendas: Considerações sobre o Lightning Experience

Recursos de produtividade: Considerações sobre o Lightning Experience

Recursos de vendas: Considerações sobre o Lightning Experience
Saiba quais problemas sua equipe de vendas pode encontrar no Lightning Experience.

Contas
Alterar proprietário

• Alterar o proprietário da conta não muda a equipe da conta.

• Alterar o proprietário da conta não muda a equipe da oportunidade em nenhuma oportunidade transferida para o novo
proprietário.

• A opção para transferir oportunidades encerradas pertencentes ao proprietário da conta atual não está disponível.

• A opção para transferir casos pertencentes ao proprietário da conta atual não está disponível.

Equipes de conta

Para concluir essas tarefas, alterne para o Salesforce Classic.

• Crie ou edite layouts de página do membro da equipe da conta.

• Adicione usuários parceiros a uma equipe.
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Recursos não disponíveis no Lightning Experience

• Copiar o link do endereço de cobrança para o endereço de envio

Recursos de produtividade: Considerações sobre o Lightning Experience
Saiba quais problemas podem ser esperados ao usar ferramentas de produtividade do Salesforce no Lightning Experience. Alguns
recursos do Salesforce não estão disponíveis na nova interface de usuário. Além disso, alguns recursos não têm correspondência plena
com o que está disponível no Salesforce Classic.

Atividades: Compromissos e calendários
Série de eventos (beta) e eventos recorrentes

Nota:  Por se tratar de um recurso beta, a série de eventos no Lightning Experience é uma prévia e não faz parte dos "Serviços"
estipulados em seu contrato de assinatura mestre com a Salesforce. Use a série de eventos 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.

Eventos que se repetem têm nomes e comportamentos diferentes dependendo de onde você os cria. No Lightning Experience, eles
são chamados de série de eventos. No Salesforce Classic, são chamados de eventos recorrentes.

• Não há suporte para criptografia de plataforma, incluindo criptografia determinista, na série de eventos. Eventos únicos no
Lightning Experience, o aplicativo Salesforce e todos os eventos no Salesforce Classic são criptografados.

• Se você não visualizar alterações assim que criar, editar ou excluir uma série, clique no botão Atualizar.

• Somente o primeiro evento em uma série mostra anexos.

• Eventos em uma série não podem ser sobrepostos a outros eventos na série.

• Se você criar uma série no Lightning Experience e editá-la no Salesforce Classic, somente poderá editar a série inteira.
Recomendamos editar somente no Lightning Experience.

• Você não pode editar a data inicial de uma série. Em vez disso, exclua a série e recrie-a com uma nova data inicial.

• Se você editar algum campo que não o seguinte para uma série de eventos, apenas eventos repetidos dentro do padrão da
série exibirão os valores de campo atualizados. Exceções à série e eventos passados exibem os valores de campo da série original.

– Caixa de seleção de evento de dia inteiro

– Horário de início ou término

– Padrão de recorrência

– Data de início ou término da recorrência

• Se a sua organização tiver habilitado limites para a duração do evento, você não poderá criar um evento que dure mais de 24
horas.

• Um evento de uma única série pode durar entre 24 horas e 14 dias, desde que também tenha uma duração menor ou igual à
da sua série.

• Para qualquer série que dure um ano ou mais, você poderá visualizar eventos programados para até um ano e 14 dias depois
da data atual do calendário.

• Se você excluir uma série, eventos na série que ainda não tenham iniciado serão removidos. Todas as exceções à série serão
excluídas.
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• Para excluir um único evento, abra o evento que você deseja excluir. Em seguida, altere a data, a hora ou o local desse evento.
Salve suas alterações. Então abra o evento novamente e exclua-o.

• Quando os registros forem mesclados ou um lead for convertido para os participantes, o registro original será atualizado na série
de eventos. Desde que o endereço de email seja idêntico aos dos contados mesclados ou lead convertido, não deverá haver
nenhum problema.

• Você pode tentar inserir dados em campos personalizados em uma série de eventos, mas não pode salvá-los.

• Séries de eventos não têm suporte para ações rápidas.

Lightning Essentials: Emblemas do Trailhead no aplicativo,
gerenciamento de assinatura e melhorias em vendas e serviços

Fique no aplicativo para comemorar, configurar e assinar o Salesforce Essentials com atribuição de emblema do Trailhead no aplicativo,
fluxos de configuração aprimorados e uma nova página de assinatura. No Sales Essentials, lide com mais tarefas com fluxos de configuração
aprimorados. No Service Essentials, crie uma central de ajuda de autoatendimento e use o CTI para permitir que os agentes façam
chamadas usando seus computadores com um softphone.

NESTA SEÇÃO:

Celebre o aprendizado com emblemas do Trailhead no aplicativo

Viva! A sua equipe agora receberá um emblema quando aprender mais sobre o Essentials com a atribuição de emblemas do Trailhead
no aplicativo. Por exemplo, quando ela concluir o assistente de configuração, verá um emblema novinho em folha nos perfis do
Trailhead.

Gerenciar sua assinatura do Essentials sem sair do Salesforce

Conheça seu novo centro para assinatura do Salesforce: a página Gerenciar assinatura. Veja e atualize as suas informações de assinatura
sem sair do Salesforce. Se você quiser cancelar sua assinatura (esperamos que não!), envie sua solicitação diretamente da página.

Sales Cloud Lightning Essentials: Melhorias de configuração, emblemas para progresso

Configure e comece a trabalhar ainda mais rapidamente com fluxos aprimorados para excluir dados de amostra e adicionar campos
personalizados. Ao longo do caminho, celebre as conquistas da sua equipe com atribuição de emblema do Trailhead no aplicativo.
Essas alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

Elementos essenciais do Service Cloud Lightning: Central de ajuda para autoatendimento, disponibilidade de CTI

Crie e gerencie centrais de ajuda de autoatendimento para os seus clientes. Crie call centers para capacitar os usuários a fazer ligações
usando o computador com um softphone.

Celebre o aprendizado com emblemas do Trailhead no aplicativo
Viva! A sua equipe agora receberá um emblema quando aprender mais sobre o Essentials com a atribuição de emblemas do Trailhead
no aplicativo. Por exemplo, quando ela concluir o assistente de configuração, verá um emblema novinho em folha nos perfis do Trailhead.

Gerenciar sua assinatura do Essentials sem sair do Salesforce
Conheça seu novo centro para assinatura do Salesforce: a página Gerenciar assinatura. Veja e atualize as suas informações de assinatura
sem sair do Salesforce. Se você quiser cancelar sua assinatura (esperamos que não!), envie sua solicitação diretamente da página.

Onde: A página Gerenciar assinatura está disponível no Lightning Experience na Essentials Edition.

Como: Em Configuração, clique em Gerenciar assinaturas.
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Sales Cloud Lightning Essentials: Melhorias de configuração, emblemas
para progresso
Configure e comece a trabalhar ainda mais rapidamente com fluxos aprimorados para excluir dados de amostra e adicionar campos
personalizados. Ao longo do caminho, celebre as conquistas da sua equipe com atribuição de emblema do Trailhead no aplicativo. Essas
alterações se aplicam somente ao Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Criar campos personalizados rapidamente

Configure campos personalizados em um piscar de olhos com um fluxo de configuração aprimorado. Usando campos personalizados,
seus registros, relatórios e painéis são personalizados para o seu negócio. Adicionar campos personalizados permite aos representantes
ver todas as informações necessárias para fechar o próximo negócio. E não se esqueça: os detalhes adicionados também dão mais
insights sobre seus negócios nos seus relatórios e painéis.

Exclua dados de avaliação em um piscar de olhos

Garanta que seus dados sejam exatamente isto: seus. Dados de amostra são ótimos quando você está aprendendo, mas podem
confundir seus dados reais depois que você está pronto para usar o aplicativo. Com o clicar de um botão, remova os dados de
avaliação que incluímos para ajudá-lo a aprender sobre o produto.

Sincronizar seus emails e atividades

Trabalhe de modo mais inteligente com o novo fluxo de configuração para a Captura de atividades do Einstein. Isso ajuda você a
sincronizar seus emails e atividades para que não precise alternar entre aplicativos.

Criar campos personalizados rapidamente
Configure campos personalizados em um piscar de olhos com um fluxo de configuração aprimorado. Usando campos personalizados,
seus registros, relatórios e painéis são personalizados para o seu negócio. Adicionar campos personalizados permite aos representantes
ver todas as informações necessárias para fechar o próximo negócio. E não se esqueça: os detalhes adicionados também dão mais
insights sobre seus negócios nos seus relatórios e painéis.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience na Essentials Edition.

Como: Selecione Criar campos personalizados. Lá você é solicitado a selecionar o objeto a personalizar.

Exclua dados de avaliação em um piscar de olhos
Garanta que seus dados sejam exatamente isto: seus. Dados de amostra são ótimos quando você está aprendendo, mas podem confundir
seus dados reais depois que você está pronto para usar o aplicativo. Com o clicar de um botão, remova os dados de avaliação que
incluímos para ajudá-lo a aprender sobre o produto.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience na Essentials Edition.
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Como: Depois de concluir sua avaliação com o Essentials, você é solicitado a remover os dados de amostra. Clique em Excluir dados
de amostra.

Sincronizar seus emails e atividades
Trabalhe de modo mais inteligente com o novo fluxo de configuração para a Captura de atividades do Einstein. Isso ajuda você a
sincronizar seus emails e atividades para que não precise alternar entre aplicativos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience na Essentials Edition.

Como: Clique em  e vá para a Configuração básica. Em Configuração, insira Captura de atividades do Einstein na caixa Busca
rápida e, em seguida, selecione Configurações (1). Role para a parte inferior da página e ative o recurso (2).
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Elementos essenciais do Service Cloud Lightning: Central de ajuda para
autoatendimento, disponibilidade de CTI
Crie e gerencie centrais de ajuda de autoatendimento para os seus clientes. Crie call centers para capacitar os usuários a fazer ligações
usando o computador com um softphone.

NESTA SEÇÃO:

Permita que os clientes sejam autossuficientes com a Central de ajuda

Crie uma central de ajuda de autoatendimento para a sua empresa em que os clientes possam procurar artigos e respostas às próprias
perguntas antes que busquem ajuda. Você pode incluir um botão de contato para perguntas complexas que exigem intervenção
humana. O botão de contato cria um Caso no Salesforce, assim, você ou alguém na sua equipe pode analisar a questão. Gerencie
suas centrais de ajuda usando a nova página da Central de ajuda em Configuração.

Usar CTI em Service Essentials

Capacita os usuários a fazer ligações usando o computador com um softphone. Não há suporte para o Apex, assim, a sua
implementação da CTI aberta não pode invocar o método RunApex.

Permita que os clientes sejam autossuficientes com a Central de ajuda
Crie uma central de ajuda de autoatendimento para a sua empresa em que os clientes possam procurar artigos e respostas às próprias
perguntas antes que busquem ajuda. Você pode incluir um botão de contato para perguntas complexas que exigem intervenção
humana. O botão de contato cria um Caso no Salesforce, assim, você ou alguém na sua equipe pode analisar a questão. Gerencie suas
centrais de ajuda usando a nova página da Central de ajuda em Configuração.
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Onde: Esse é um novo recurso no Lightning Experience na Essentials Edition. A página de configuração da Central de ajuda está disponível
na Essentials Edition. O modelo da Central de ajuda e o fluxo de trabalho de configuração estão disponíveis nas edições Essentials,
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o Service Cloud.

Como: Acesse a página Central de ajuda em Configuração e clique em Novo para inicializar um fluxo de configuração guiado.

Usar CTI em Service Essentials
Capacita os usuários a fazer ligações usando o computador com um softphone. Não há suporte para o Apex, assim, a sua implementação
da CTI aberta não pode invocar o método RunApex.

Onde: Essa alteração se aplica à Essentials Edition.

Quem: Para criar um call center, você precisa da permissão para Gerenciar Call Center.
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Salesforce Einstein: Campos personalizados em previsões, fluxos
automatizados para bots, visualização de dados mais rápida e
detecção de imagem aprimorada

Melhorias e novos recursos em Previsões, Captura de atividades, Bots e Analytics do Einstein dão a você mais flexibilidade, configuração
mais rápida e insights mais fáceis. Veja a inteligência que incluímos na sua máquina de negócios.

Vendas
Einstein Forecasting: Otimize seu modelo de previsões com campos personalizados

O Einstein agora usa seus campos de oportunidade personalizados para fornecer predições de previsão mais precisas. Se você tiver
campos de oportunidade que não sejam relevantes para fechar negócios, um novo assistente de configuração permitirá que você ignore
campos de oportunidade personalizados específicos.

Captura de atividades do Einstein: Obtenha mais dos Insights de email do Einstein e conecte-se com conexões recomendadas

Personalize insights de email conforme seus negócios. Representantes de vendas agem com base em insights e deixam feedback ali.
Além disso, encontre novas empresas vendo que colegas estão conectados a um cliente potencial.

Avaliador de prontidão para o Einstein: Execute o Avaliador de prontidão no sandbox

Quando você executa o Avaliador de prontidão do Einstein no sandbox, sabe quais recursos do Sales Cloud Einstein estão prontos para
serem ativados no sandbox. Os ambientes do Sandbox são mais adequados para testar como os recursos do Sales Cloud Einstein
funcionam com a sua arquitetura, com seus fluxos de trabalho e com os componentes do Lightning. Recomendamos que você não
avalie o desempenho do modelo do Einstein com base no que vê no sandbox, pois os dados nos ambientes de sandbox são limitados.
Em vez disso, avalie o modelo em uma organização de produção que tenha a quantidade de dados históricos necessária.

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

O Einstein Insights agora está disponível em trânsito! Os representantes podem se manter informados com atualizações importantes e
agir diretamente usando os insights, incluindo editar o registro relacionado ou enviar emails.

Serviço
Turbine seu bot com fluxos inicializados automaticamente, sem necessidade de codificação

Traga seus processos automatizados para os Bots do Einstein. Chame fluxos inicializados automaticamente usando as caixas de diálogo
do seu bot. Abra um caso, atualize um contato ou acione uma jornada diretamente na conversa de bate-papo.

Analise sessões de Bots do Einstein facilmente e em mais profundidade

Os logs da sessão registram os detalhes do seu bot para uma dada sessão. Use os logs ao criar seu bot para confirmar as etapas. Antes
de colocar seu bot para trabalhar, o rastreamento de evento ajuda a depurar o design de interação.

Defina elementos de pergunta do bot de modo diferente com slots renomeados para variáveis

Para maior flexibilidade na maneira como os Bots do Einstein coletam, gerenciam e armazenam dados, os slots são variáveis renomeadas
e não exigem mais uma entidade associada. Não se preocupe: você não precisa atualizar seus bots atuais. Para bots existentes, nós
realizamos a alteração para você. Para bots novos, você usa um processo levemente diferente para criar elementos de Pergunta que
coletam dados do cliente.

Treine bots mais facilmente com um conjunto de intenções unificado definido em todas as versões do bot

Todas as versões de Bot do Einstein agora compartilham um único conjunto de intenções. Para adicionar entradas do cliente, você antes
precisava atualizar as intenções de cada versão do bot. Com intenções unificadas, agora cada versão do bot aprende com um conjunto
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de intenções unificado. Se você tiver várias versões do bot no momento, saiba que as transferimos para bots autônomos. As novas
versões compartilham um conjunto de intenções.

Crie intenções rapidamente adicionando entradas do cliente com o Data Loader

Se você usa intenções de diálogo para entender o que os seus clientes querem, precisa de pelo menos 150 entradas para criar um modelo
de intenção eficaz. Adicionar todas essas entrada do cliente manualmente é tedioso e demorado. Uma maneira de adicionar entradas
do cliente mais rapidamente é com o Data Loader.

Entenda seus clientes mais rapidamente – Bots do Einstein dão suporte para correspondências literais

Requer esforço identificar todas as maneiras diferentes que os clientes pedem ajuda. Você espera que seu bot entenda cada variação
que você adiciona às suas intenções de diálogo. Com a correspondência literal, seu bot do Einstein procura uma correspondência exata
para o que seu cliente digita no bate-papo. Se o bot encontrar a entrada precisa do cliente em uma intenção de diálogo, ele inicializará
o diálogo correspondente.

Análise de dados
Einstein Discovery: Integrado ao Einstein Analytics

Einstein Discovery está totalmente integrado ao Einstein Analytics. Agora você cria história com base nos conjuntos de dados do Analytics
e navega em histórias, investiga insights, visualiza dados e descobre previsões, tudo na interface familiar do Einstein Analytics. Aprenda
a aprimorar seus modelos examinando métricas que revelam a base estatística e o desempenho, e gerencie metas e modelos que você
implantou no Salesforce usando o novo Gerenciador de modelo.

Acelere a visualização de dados com consultas conversacionais (disponível ao público em geral)

Digite uma ou duas palavras, clique em uma consulta de dados sugerida e veja instantaneamente as respostas em um gráfico ou tabela.
Exploração conversacional fácil e agora disponível ao público em geral. Além disso, você vê aprimoramentos como ajuda de consulta
em contexto mais opções para filtros de data.

Faça mais com a página de edição do conjunto de dados

A página de edição do conjunto de dados agora é o launchpad central para todas as suas ferramentas do conjunto de dados. Mais
ferramentas estão disponíveis e tudo está no topo da página a fácil alcance. Inicie uma receita, crie uma história no Einstein Discovery
ou explore os dados em um lens, tudo pela página de edição do conjunto de dados.

Acelere seus dados de um arquivo CSV para um lens, receita ou história

Do zero aos insights: Carregue seus dados externos e comece a explorar ou preparar em menos cliques. Rastreie o status do upload
conforme avança. Vá para a página de edição do conjunto de dados, na qual você pode começar uma receita ou história no Einstein
Discovery ou explorar os dados.

Personalização
Próxima melhor ação do Einstein: Ações e ofertas recomendadas usando estratégias (piloto)

Integre regras de negócios, modelos preditivos e dados, dentro e fora do Salesforce, para fornecer a oferta certa no momento certo para
a pessoa certa. Talvez você tenha ofertas relevantes apenas sob condições específicas, como um upgrade ou um desconto. Ou talvez
os agentes de serviço tenham várias maneiras de auxiliar os clientes, e você queira conduzir o agente até a ação mais adequada. Considere
usar a Próxima melhor ação do Einstein.

Preveja o que está por vir nos seus negócios com o Criador de previsões do Einstein (beta)

O Criador de previsões do Einstein continua seu programa beta nessa versão de manutenção. Quando você compra o Einstein Analytics
Plus ou o Einstein Predictions, obtém o Criador de previsões do Einstein gratuitamente.
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Vendas: Aprimoramentos a previsões, integração de email Salesforce
CPQ e Pardot

Campos personalizados em Previsões do Einstein tornam o Salesforce mais inteligente. Meça o desempenho de vendas com cotas e
previsões baseadas em território. Estenda o CRM nº 1 do mundo para email e calendário por meio da integração com a Microsoft® e o
Google. Crie relacionamentos recorrentes com clientes com Assinaturas do CPQ Evergreen. E obtenha automação de marketing mais
inteligente com o Pardot no Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Sales Cloud Einstein: Campos de oportunidade personalizados em Predições de previsão, Insights de email aprimorados e Suporte
de sandbox para avaliador de prontidão

Veja predições de previsão mais exatas agora que campos de oportunidade personalizados são usados no modelo de Previsões do
Einstein. Os usuários da Captura de atividades do Einstein desfrutam de vários upgrades aos Insights de email do Einstein. Você pode
executar o Avaliador de prontidão do Einstein no sandbox.

Principais recursos de vendas: Previsões de território, gerenciamento de equipe de conta aprimorado e melhorias a campanhas

Preveja vendas por território. Adicione vários membros de equipe de conta ao mesmo tempo. Mantenha os membros da campanha
do Salesforce e do Pardot em sincronia. Além disso, impeça que spammers enviem leads falsos a você. Gerencie equipes de
oportunidade mais facilmente no Lightning Experience. Obtenha filtros de território para exibições de lista e relatórios.

Recursos de produtividade: Alertas de endereço de email devolvidos, opções de rastreamento de email e registro de chamadas

Vê um aviso de devolução quando um email não é enviado devido a um endereço de email inválido. Saiba se os emails estão sendo
abertos e quando. Grave chamadas com o Lightning Dialer para treinamento e controle de qualidade.

Lightning Data: Seleção de correspondência, rótulos mais utilizáveis

Os representantes de vendas agora podem controlar correspondências entre registros do Lightning Data e suas contas ou leads.
Além disso, as alterações em alguns rótulos tornam o Lightning Data mais fácil de usar.

Integração com o Google: Maior produtividade ao compor emails e sincronizações para alterações acionadas por API

Permita que os representantes trabalhem em seus negócios do Salesforce diretamente no Gmail™ e no Google Agenda. Se você
tiver personalizado o Salesforce para criar ou editar eventos usando a API, agora essas alterações serão sincronizadas com os calendários
dos representantes. O Lightning for Gmail oferece a opção de realizar o upgrade para uma experiência premium, que inclui um
pacote de recursos para aumentar a produtividade dos representantes ao compor emails.

Integração com a Microsoft®: Disponibilidade ao público em geral dos recursos da Integração com o Outlook com Inbox, sincronização
de série de eventos, alteração de disponibilidade do Salesforce para Outlook

A integração com o Outlook com o Inbox agora está disponível ao público em geral e reúne os melhores recursos da integração do
Outlook e do Salesforce Inbox em uma única solução. Melhorias ao Lightning Sync significam que mais dos eventos dos seus
representantes de vendas são sincronizados. Se você nunca configurou o Salesforce para Outlook ou se seus representantes não
estão trabalhando com ele regularmente, o serviço não será mais oferecido. Porém, nossos produtos mais recentes, Integração com
o Outlook (antes chamado de Lightning para Outlook) e o Lightning Sync, estão prontos para atendê-lo. O Connect for Office será
descontinuado no início de 2019.

Salesforce CPQ and Billing: Mais opções de assinatura e estratégias de precificação e aprimoramentos ao gateway de faturamento
e pagamento

Crie assinaturas que nunca expiram e precifique os produtos com base no uso. Economize tempo com campos de pedido
pré-preenchidos no Lightning. Explore a funcionalidade expandida para rastrear respostas do gateway, consolidando transações de
faturamento em novos pedidos e cancelamentos de pedido, e muito mais.
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Pardot: Lightning Experience, aceitação facilitada, conversão de programa de engajamento, sincronização de membro da campanha
e outras maravilhas

O Pardot no Lightning Experience está disponível ao público em geral! As novas configurações permitem que você aceite facilmente
clientes potenciais sincronizados. O Engagement Studio torna muito simples converter programas para permitir a reentrada de
cliente potencial e oferece filtros de dados para estatísticas. Sincronize clientes potenciais diretamente com o Salesforce como
membros da campanha e procure alguns painéis remodelados referentes ao produto. A versão mais recente do Sistema de design
do Lightning traz pequenas alterações à UI para o Pardot.

Sales Cloud Einstein: Campos de oportunidade personalizados em
Predições de previsão, Insights de email aprimorados e Suporte de
sandbox para avaliador de prontidão
Veja predições de previsão mais exatas agora que campos de oportunidade personalizados são usados no modelo de Previsões do
Einstein. Os usuários da Captura de atividades do Einstein desfrutam de vários upgrades aos Insights de email do Einstein. Você pode
executar o Avaliador de prontidão do Einstein no sandbox.

NESTA SEÇÃO:

Einstein Forecasting: Otimize seu modelo de previsões com campos personalizados

O Einstein agora usa seus campos de oportunidade personalizados para fornecer predições de previsão mais precisas. Se você tiver
campos de oportunidade que não sejam relevantes para fechar negócios, um novo assistente de configuração permitirá que você
ignore campos de oportunidade personalizados específicos.

Captura de atividades do Einstein: Obtenha mais dos Insights de email do Einstein e conecte-se com conexões recomendadas

Personalize insights de email conforme seus negócios. Representantes de vendas agem com base em insights e deixam feedback
ali. Além disso, encontre novas empresas vendo que colegas estão conectados a um cliente potencial.

Avaliador de prontidão para o Einstein: Execute o Avaliador de prontidão no sandbox

Quando você executa o Avaliador de prontidão do Einstein no sandbox, sabe quais recursos do Sales Cloud Einstein estão prontos
para serem ativados no sandbox. Os ambientes do Sandbox são mais adequados para testar como os recursos do Sales Cloud Einstein
funcionam com a sua arquitetura, com seus fluxos de trabalho e com os componentes do Lightning. Recomendamos que você não
avalie o desempenho do modelo do Einstein com base no que vê no sandbox, pois os dados nos ambientes de sandbox são limitados.
Em vez disso, avalie o modelo em uma organização de produção que tenha a quantidade de dados históricos necessária.

Pontuação de leads do Einstein: Atualizar o painel Pontuação de lead do Einstein

Aprimoramos o painel de Pontuação de lead do Einstein para que os resultados incluam apenas seus leads que têm pontuações.
Anteriormente, leads sem pontuações eram incluídos. Atualize o painel para obter os dados mais precisos.

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

O Einstein Insights agora está disponível em trânsito! Os representantes podem se manter informados com atualizações importantes
e agir diretamente usando os insights, incluindo editar o registro relacionado ou enviar emails.

Einstein Forecasting: Otimize seu modelo de previsões com campos personalizados
O Einstein agora usa seus campos de oportunidade personalizados para fornecer predições de previsão mais precisas. Se você tiver
campos de oportunidade que não sejam relevantes para fechar negócios, um novo assistente de configuração permitirá que você ignore
campos de oportunidade personalizados específicos.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: O recurso Previsões do Einstein está disponível a gerentes de vendas com a licença Sales Cloud Einstein.
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Por quê: O Einstein usa apenas os campos que afetam sua previsão de vendas, assim, campos personalizados que não afetam predições
de previsão de vendas não são usados no modelo de previsões. Se você tiver campos personalizados que não são relevantes para
previsão, mas que podem afetar sua previsão de vendas, você poderá excluí-los do modelo de previsões.

Ignore campos apenas se você tiver certeza de que eles não afetam a chance de fechamento de um negócio. Ignorar por engano campos
influentes torna a predição de previsões do Einstein menos precisa. Se você não tiver certeza, inclua todos os campos de oportunidade.

Os campos que são ignorados para Previsões do Einstein também são ignorados para Pontuação de oportunidade do Einstein.

Como: Campos personalizados relevantes são usados automaticamente para calcular predições de previsão. Para excluir campos
específicos de uso pelo modelo preditivo, vá para a página Previsões do Einstein em Configuração e clique em Configurar na seção
Otimizar previsões.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Campos personalizados em previsões, fluxos automatizados para bots, visualização de dados mais rápida e
detecção de imagem aprimorada
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Captura de atividades do Einstein: Obtenha mais dos Insights de email do Einstein
e conecte-se com conexões recomendadas
Personalize insights de email conforme seus negócios. Representantes de vendas agem com base em insights e deixam feedback ali.
Além disso, encontre novas empresas vendo que colegas estão conectados a um cliente potencial.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê:  Para obter detalhes sobre esses aprimoramentos, veja entrada principal de Captura de atividades do Einstein na seção
Produtividade de vendas.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Campos personalizados em previsões, fluxos automatizados para bots, visualização de dados mais rápida e
detecção de imagem aprimorada

Avaliador de prontidão para o Einstein: Execute o Avaliador de prontidão no sandbox
Quando você executa o Avaliador de prontidão do Einstein no sandbox, sabe quais recursos do Sales Cloud Einstein estão prontos para
serem ativados no sandbox. Os ambientes do Sandbox são mais adequados para testar como os recursos do Sales Cloud Einstein
funcionam com a sua arquitetura, com seus fluxos de trabalho e com os componentes do Lightning. Recomendamos que você não
avalie o desempenho do modelo do Einstein com base no que vê no sandbox, pois os dados nos ambientes de sandbox são limitados.
Em vez disso, avalie o modelo em uma organização de produção que tenha a quantidade de dados históricos necessária.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Esse recurso está disponível para usuários com a permissão Personalizar aplicativo.

Como: No Avaliador de prontidão em Configuração, escolha se deseja executar a avaliação em produção ou sandbox.
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CONSULTE TAMBÉM:

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

Salesforce Einstein: Campos personalizados em previsões, fluxos automatizados para bots, visualização de dados mais rápida e
detecção de imagem aprimorada

Pontuação de leads do Einstein: Atualizar o painel Pontuação de lead do Einstein
Aprimoramos o painel de Pontuação de lead do Einstein para que os resultados incluam apenas seus leads que têm pontuações.
Anteriormente, leads sem pontuações eram incluídos. Atualize o painel para obter os dados mais precisos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para atualizar o painel de Pontuação de leads do Einstein, os usuários precisam da permissão Usar o Analytics e acesso de Gerente
para o aplicativo.

Como:

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.

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.
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Insights do Einstein: Acessar Insights de conta e oportunidade em seu dispositivo
móvel (beta)
O Einstein Insights agora está disponível em trânsito! Os representantes podem se manter informados com atualizações importantes e
agir diretamente usando os insights, incluindo editar o registro relacionado ou enviar emails.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce para Android e ao Salesforce para iOS nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Nota:  Por se tratar de um recurso beta, o Einstein Insights é uma prévia 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.

Quando: Insights de conta e oportunidade estão visíveis com o lançamento do Salesforce para Android e iOS versão 17.0. Baixe a versão
mais recente para usar o Einstein Insights em dispositivos móveis.

Por quê: Para acessar as percepções, toque em  na navegação esquerda.

Os representantes de vendas podem ver previsões sobre os negócios com maior probabilidade de fechamento, lembretes de
acompanhamento e notificações sobre os momentos importantes de uma negociação.

Os representantes também podem ver insights em páginas de registro. As alterações em insights são sincronizadas automaticamente
entre desktop e dispositivos móveis.

Como: Habilite o recurso em Insights de oportunidade do Einstein ou Insights de conta do Einstein em Configuração. 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. A ação de email não está disponível
por meio de insights da conta baseados em notícias.
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Nota:  Levam até 24 horas para ver o lote inicial de insights. Se você visualizar o componente de Insights do Einstein, mas ele
ainda estiver vazio após 24 horas, não haverá nenhum insight disponível para suas oportunidades ou contas.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Campos personalizados em previsões, fluxos automatizados para bots, visualização de dados mais rápida e
detecção de imagem aprimorada

Principais recursos de vendas: Previsões de território, gerenciamento de
equipe de conta aprimorado e melhorias a campanhas
Preveja vendas por território. Adicione vários membros de equipe de conta ao mesmo tempo. Mantenha os membros da campanha do
Salesforce e do Pardot em sincronia. Além disso, impeça que spammers enviem leads falsos a você. Gerencie equipes de oportunidade
mais facilmente no Lightning Experience. Obtenha filtros de território para exibições de lista e relatórios.

NESTA SEÇÃO:

Previsões colaborativas: Previsões de território (geralmente disponíveis), compartilhamento de previsão (geralmente disponível) e
uma página de previsões aprimorada

Preveja vendas por território. Compartilhe suas previsões com os colegas. E obtenha mais informações e navegação aprimorada na
página de previsões.

Gerenciamento de território Enterprise: Prever vendas por território (disponível ao público em geral)

As Previsões de território dão à sua equipe um instantâneo de como a receita esperada da oportunidade se compara entre territórios
de vendas. Quer saber que território tem mais negócios fechados neste mês? Use as Previsões de território para descobrir.

Contas: Adicione vários membros da equipe de conta mais rapidamente no Lightning Experience

Os dias de lentidão para adicionar membros da equipe de conta um… a… um finalmente a acabaram. Agora, seus representantes
de vendas podem adicionar vários membros da equipe de conta ao mesmo tempo, de modo que têm mais tempo para todos os
outros itens que precisam realizar. Além disso, os representantes veem apenas os campos do membro da equipe que eles têm
permissão para editar.

Campanhas: Sincronize os membros da campanha do Salesforce e do Pardot e ajuste rapidamente os filtros em listas relacionadas
da campanha

Mantenha as listas conectadas dos membros de Campanhas do Salesforce e do Pardot em sincronia e faça temporariamente alterações
aos filtros de lista relacionados de Campanhas.

Leads: Rejeitar leads que não usem reCAPTCHA

Impeça que spammers enviem leads falsos a você. Rejeite leads gerados do Web-to-Lead que não usem verificação reCAPTCHA.

Oportunidades: Mantenha direitos de edição para proprietários da oportunidade anteriores

Agora você pode escolher manter a equipe de oportunidade anterior junta quando uma oportunidade for transferida para um novo
proprietário no Lightning Experience. Você também pode escolher permitir que o proprietário anterior mantenha acesso de
leitura/gravação após a mudança.

Outras alterações nos recursos centrais de vendas

Instale o pacote AppExchange do LinkedIn Sales Navigator em Configuração Setup. Liste as oportunidades dos seus territórios
rapidamente e então relate-as. Gerencie seus territórios mais facilmente no Lightning Experience.
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Previsões colaborativas: Previsões de território (geralmente disponíveis),
compartilhamento de previsão (geralmente disponível) e uma página de previsões
aprimorada
Preveja vendas por território. Compartilhe suas previsões com os colegas. E obtenha mais informações e navegação aprimorada na
página de previsões.

NESTA SEÇÃO:

Prever vendas por território (disponível ao público em geral)

As Previsões de território dão à sua equipe um instantâneo de como a receita esperada da oportunidade se compara entre territórios
de vendas. Quer saber que território tem mais negócios fechados neste mês? Use as Previsões de território para descobrir.

Compartilhe suas previsões (disponível ao público em geral)

Garanta que todos que precisem possam visualizar, ajustar e relatar suas previsões.

Obtenha mais da página de previsões

A página de previsões agora inclui um carimbo de data e hora, trilhas de navegação e outros recursos que melhoram a navegação.

Prever vendas por território (disponível ao público em geral)
As Previsões de território dão à sua equipe um instantâneo de como a receita esperada da oportunidade se compara entre territórios
de vendas. Quer saber que território tem mais negócios fechados neste mês? Use as Previsões de território para descobrir.

Onde: Isso se aplica ao Lightning Experience nas edições Developer e Performance e nas edições Enterprise e Unlimited com o Sales
Cloud.

Quem: Se a sua equipe de vendas usar o Gerenciamento de Território Enterprise, ela poderá prever receita de oportunidade por território
e por papel.

Por quê: Quando as previsões de território são habilitadas, os usuários podem:

• Ver uma implantação de previsão de receita de oportunidade com base nos territórios atribuídos a cada oportunidade.

• Ver previsões de receita de oportunidade para os territórios aos quais os usuários estão designados.

• Ver as oportunidades incluídas em previsões de território, não importa se o proprietário da oportunidade está atribuído ao território.

• Detalhar as previsões dos territórios filho.

• Detalhar as previsões de um representante individual para um território se o território não tiver um gerenciador de previsões.
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Previsões de território (1) são baseadas na hierarquia do território (2), não na hierarquia de papéis do usuário, como outros tipos de
previsão. Os usuários mudam de previsões baseadas em papel para previsões de território selecionando Receita da oportunidade por
território em Tipo de previsão nas Configurações de exibição (3).

Como:

Para disponibilizar previsões de território à equipe de vendas, adicione a receita da oportunidade por tipo de previsão de território em
Configuração (4).

Alterações desde a versão Summer '18

• Há suporte para ajustes e notas de ajuste.

• Os usuários podem visualizar previsões para cada território ao qual estão associados.

• Os usuários podem pesquisar pelo nome do território ou pelo nome do gerente de previsão do território e ir para as previsões de
outro território.

• Os usuários podem mudar de volta para as previsões de um território usando trilhas de navegação.

• Na página de previsões e em Configuração, o novo tipo de previsão é listado como Receita da oportunidade por território, não pelo
nome do modelo de território ativo.

A API REST do Chatter oferece suporte às previsões de território.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Ajuda do Salesforce: Habilitar e configurar previsões de território (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Ajuda do Salesforce: Atribuir gerentes de previsão a territórios (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Compartilhe suas previsões (disponível ao público em geral)
Garanta que todos que precisem possam visualizar, ajustar e relatar suas previsões.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance e Developer e nas edições Enterprise e
Unlimited com o Sales Cloud.

Quem: Gerentes de previsão em sua hierarquia de previsões baseada em papéis podem compartilhar a página de previsões com qualquer
usuário do Salesforce na sua empresa.
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Por quê: Veja um exemplo. David pode compartilhar suas previsões com Jennifer, uma parte interessada em operações de vendas.
Quando ele sai de férias, compartilha com Maryl, uma colega que está cobrindo sua ausência.

Na página de previsões, clique no botão Compartilhar (1).

Selecione um colega com o qual compartilhar (2) e um nível de acesso: Somente visualizar ou Visualizar e editar. Usuários com
acesso de Visualizar e Editar podem fazer ajustes. Gerencie suas previsões compartilhadas por meio do pop-up Compartilhar previsões,

em que você pode parar de compartilhar previsões clicando em  (3).
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Para visualizar previsões compartilhadas com você, selecione um colega na lista Minhas previsões compartilhadas (4) na página de
previsões.

Como: Se você tiver Previsões colaborativas configuradas, nenhuma configuração adicional será necessária para compartilhamento.

Alterações desde a versão Summer '18

• Acessar compartilhamento de previsão na página de previsões. O compartilhamento de previsão não está mais limitado à API.

• Quando você compartilha previsões, especifica se os seus colegas podem ajustar previsões ou somente visualizá-las.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Compartilhar previsões e gerenciar previsões compartilhadas (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Obtenha mais da página de previsões
A página de previsões agora inclui um carimbo de data e hora, trilhas de navegação e outros recursos que melhoram a navegação.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance e Developer e nas edições Enterprise
e Unlimited com o Sales Cloud.

Por quê:

• Trilhas de navegação fornecem contexto mostrando em que ponto sua exibição fica dentro da hierarquia de previsões (1). Clique
em uma trilha de navegação para mudar para uma página relevante.
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• O cabeçalho lista o tipo de previsão que você selecionou (2). Não é mais necessário verificar as Configurações de exibição para
descobrir.

• Novas funcionalidades de pesquisa tornam fácil encontrar previsões (3). Se as previsões de território estiverem habilitadas, digite
três ou mais letras no campo de pesquisa para obter nomes de território e usuário nos seus resultados.

• O botão Compartilhar permite aos gerentes de previsão na hierarquia de previsões baseada em papéis compartilhar a página de
previsões com partes interessadas (4).

• Um carimbo de data e hora indica a data e a hora em uma página foi atualizada (5). Atualizações de dados em andamento não são
indicadas.

• Linhas que contêm somente zeros ficam ocultas, exceto por implantações de territórios filho e subordinados. Isso significa que não
é mais necessário rolar na grade para encontrar dados úteis. Para mostrar as linhas totalmente em zero, selecione Mostrar linhas
com todos os valores zero em Configurações de exibição (6).

Como: Se você tiver Previsões colaborativas configuradas, nenhuma configuração adicional será necessária para obter esses
aprimoramentos.

CONSULTE TAMBÉM:

Prever vendas por território (disponível ao público em geral)

Compartilhe suas previsões (disponível ao público em geral)

Gerenciamento de território Enterprise: Prever vendas por território (disponível ao
público em geral)
As Previsões de território dão à sua equipe um instantâneo de como a receita esperada da oportunidade se compara entre territórios
de vendas. Quer saber que território tem mais negócios fechados neste mês? Use as Previsões de território para descobrir.

Onde: Isso se aplica ao Lightning Experience nas edições Developer e Performance e nas edições Enterprise e Unlimited com o Sales
Cloud.

CONSULTE TAMBÉM:

Prever vendas por território (disponível ao público em geral)

Contas: Adicione vários membros da equipe de conta mais rapidamente no Lightning
Experience
Os dias de lentidão para adicionar membros da equipe de conta um… a… um finalmente a acabaram. Agora, seus representantes de
vendas podem adicionar vários membros da equipe de conta ao mesmo tempo, de modo que têm mais tempo para todos os outros
itens que precisam realizar. Além disso, os representantes veem apenas os campos do membro da equipe que eles têm permissão para
editar.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Se você tiver habilitado equipes de conta, nenhuma configuração adicional será necessária para ver essas atualizações. Quando
os representantes de vendas querem adicionar a uma conta membros da equipe da lista relacionada Equipe de conta, eles clicam em
Adicionar membros da equipe. Em seguida, os representantes preenchem os campos disponíveis para todos os novos membros da
equipe de conta e clicam em Salvar.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Adicionar membros da equipe de conta (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Campanhas: Sincronize os membros da campanha do Salesforce e do Pardot e
ajuste rapidamente os filtros em listas relacionadas da campanha
Mantenha as listas conectadas dos membros de Campanhas do Salesforce e do Pardot em sincronia e faça temporariamente alterações
aos filtros de lista relacionados de Campanhas.

NESTA SEÇÃO:

Campanhas: Mantenha os membros da campanha do Salesforce e do Pardot em sincronia

Quando sua equipe de marketing conecta as campanhas do Pardot e do Salesforce, ela não precisa pensar duas vezes sobre que
sistema usar para adicionar membros da campanha. Os membros que são adicionados às campanhas do Salesforce aparecem em
registros conectados no Pardot, e vice-versa.

Analise listas relacionadas de campanha com filtros rápidos

Filtros rápidos permitem que você ajuste facilmente seu conjunto de filtros da lista relacionada de campanha. Os filtros rápidos são
diferentes de filtros de exibição de lista normais no sentido de que não são salvos, persistem apenas na sua sessão atual e não podem
ser compartilhados. Use filtros rápidos para refinar facilmente sua exibição de lista sem o compromisso.

Campanhas: Mantenha os membros da campanha do Salesforce e do Pardot em sincronia
Quando sua equipe de marketing conecta as campanhas do Pardot e do Salesforce, ela não precisa pensar duas vezes sobre que sistema
usar para adicionar membros da campanha. Os membros que são adicionados às campanhas do Salesforce aparecem em registros
conectados no Pardot, e vice-versa.
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Onde: Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer com uma conta conectada do Pardot.

CONSULTE TAMBÉM:

Crie membros da campanha do Salesforce com base em clientes potenciais

Analise listas relacionadas de campanha com filtros rápidos
Filtros rápidos permitem que você ajuste facilmente seu conjunto de filtros da lista relacionada de campanha. Os filtros rápidos são
diferentes de filtros de exibição de lista normais no sentido de que não são salvos, persistem apenas na sua sessão atual e não podem
ser compartilhados. Use filtros rápidos para refinar facilmente sua exibição de lista sem o compromisso.

Onde: essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer.

Como: Em uma lista relacionada à campanha para membros da campanha e influência da campanha, clique em  para adicionar
filtros rápidos.

Leads: Rejeitar leads que não usem reCAPTCHA
Impeça que spammers enviem leads falsos a você. Rejeite leads gerados do Web-to-Lead que não usem verificação reCAPTCHA.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Como: Em Configuração, vá para a página Configuração de Web-to-Lead e procure a configuração de verificação Exigir reCAPTCHA.
Habilitar essa configuração ativa a opção Incluir reCAPTCHA, na configuração de HTML, na página Criar um formulário de Web-to-Lead.
Então garanta que o HTML no seu site inclua o código reCAPTCHA.
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Em organizações novas, a Verificação reCAPTCHA está habilitada por padrão.

Nota:  Se a sua organização já usar reCAPTCHA, habilite manualmente Exigir verificação reCAPTCHA. Depois de habilitar essa
configuração, é importante garantir que o código no site inclua o código de validação reCAPTCHA. Talvez seja necessário gerar
novamente seu código HTML e atualizá-lo no seu site. Se o seu site não incluir o código reCAPTCHA, os clientes não poderão enviar
leads.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Gerar leads de seu site para suas equipes de vendas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Oportunidades: Mantenha direitos de edição para proprietários da oportunidade
anteriores

EDIÇÕES

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

Agora você pode escolher manter a equipe de oportunidade anterior junta quando uma
oportunidade for transferida para um novo proprietário no Lightning Experience. Você também
pode escolher permitir que o proprietário anterior mantenha acesso de leitura/gravação após a
mudança.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce
nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Performance e Developer.

Como:

A opção Manter direitos de edição para o proprietário anterior fica disponível quando Manter
equipe de oportunidade é selecionado.
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Outras alterações nos recursos centrais de vendas
Instale o pacote AppExchange do LinkedIn Sales Navigator em Configuração Setup. Liste as oportunidades dos seus territórios rapidamente
e então relate-as. Gerencie seus territórios mais facilmente no Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Integrar o LinkedIn Sales Navigator

Configure o LinkedIn Sales Navigator para sua equipe de vendas ainda mais rapidamente. Com a nova página de configuração do
LinkedIn Sales Navigator, você pode instalar o pacote na página de configuração do LinkedIn Sales Navigator sem visitar o
AppExchange. As novas páginas de configuração então o conduzem por todo o processo.

Filtrar exibições de lista de oportunidades por território

Os usuários do Gerenciamento de território Enterprise podem encontrar facilmente as oportunidades atribuídas aos seus territórios
com os filtros Meus territórios e Minhas equipes de território.

Filtrar relatórios da oportunidade por território

Os usuários do Gerenciamento de território Enterprise podem relatar facilmente as oportunidades atribuídas aos seus territórios com
os filtros Meus territórios e Minhas equipes de território.

Acionar atribuição de território na atualização da conta no Lightning Experience

Os usuários não precisam mais mudar para o Salesforce Classic para selecionar Avaliar esta conta com relação a regras do
território ao salvar na página de edição da conta. Com essa caixa de seleção marcada, o Salesforce executa regras de atribuição
quando uma conta é atualizada e salva. Dessa maneira, as atribuições de território permanecem atualizadas.

Artigos de notícias sobre executivos não estão mais disponíveis

O componente Notícias e o aplicativo Notícias não incluem mais artigos sobre executivos que trabalham na empresa associados ao
registro em particular. Nunca tivemos muito notícias de executivo para começar, então você não perderá muito.

Integrar o LinkedIn Sales Navigator
Configure o LinkedIn Sales Navigator para sua equipe de vendas ainda mais rapidamente. Com a nova página de configuração do
LinkedIn Sales Navigator, você pode instalar o pacote na página de configuração do LinkedIn Sales Navigator sem visitar o AppExchange.
As novas páginas de configuração então o conduzem por todo o processo.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Performance
e Developer.

Quem: As licenças de estação do Sales Navigator são compradas separadamente por meio do LinkedIn.

Como: Instale o LinkedIn Sales na página LinkedIn Sales Navigator em Configuração.

Após a instalação, conclua as etapas exibidas na página Configuração para conectar o Salesforce ao Sales Navigator, habilite Meu domínio
e personalize páginas de registro do Lightning para usar o Sales Navigator.

Filtrar exibições de lista de oportunidades por território
Os usuários do Gerenciamento de território Enterprise podem encontrar facilmente as oportunidades atribuídas aos seus territórios com
os filtros Meus territórios e Minhas equipes de território.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Developer e Performance e nas edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud.

Como:

Quando você criar uma exibição de lista de oportunidades, selecione um filtro de território.

CONSULTE TAMBÉM:

Encontre oportunidades dos seus territórios enquanto estiver em trânsito

Filtrar relatórios da oportunidade por território
Os usuários do Gerenciamento de território Enterprise podem relatar facilmente as oportunidades atribuídas aos seus territórios com os
filtros Meus territórios e Minhas equipes de território.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Developer e Performance e nas edições
Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud.

Como:

Quando você criar ou executar um relatório de oportunidade, selecione um filtro de território.

Acionar atribuição de território na atualização da conta no Lightning Experience
Os usuários não precisam mais mudar para o Salesforce Classic para selecionar Avaliar esta conta com relação a regras do território
ao salvar na página de edição da conta. Com essa caixa de seleção marcada, o Salesforce executa regras de atribuição quando uma
conta é atualizada e salva. Dessa maneira, as atribuições de território permanecem atualizadas.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Developer e Performance
e nas edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud.

Como:

Se você tiver adicionado a caixa de seleção às propriedades de layout da sua conta, ela estará disponível quando os usuários editarem
uma conta no Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:

Gerencie a atribuição de conta do território enquanto estiver em trânsito

Artigos de notícias sobre executivos não estão mais disponíveis
O componente Notícias e o aplicativo Notícias não incluem mais artigos sobre executivos que trabalham na empresa associados ao
registro em particular. Nunca tivemos muito notícias de executivo para começar, então você não perderá muito.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Recursos de produtividade: Alertas de endereço de email devolvidos,
opções de rastreamento de email e registro de chamadas
Vê um aviso de devolução quando um email não é enviado devido a um endereço de email inválido. Saiba se os emails estão sendo
abertos e quando. Grave chamadas com o Lightning Dialer para treinamento e controle de qualidade.

NESTA SEÇÃO:

Caixa de entrada: Obtenha sugestões mais relevantes com Insights de email do Einstein personalizados

Ofereça aos representantes de vendas os insights de email mais relevantes ao informar ao Einstein o que procurar no conteúdo de
email.

Experiência de email: Anexos em emails de lista e ações, notificações devolvidas, rastreamento de email e texto rápido

Use anexos em emails de lista para grupos, ou adicione anexos a ações de email. Saiba quando os emails não são entregues e use
o rastreamento para ver como os emails afetam os clientes. Economize tempo escrevendo emails com texto rápido e desfrute de
segurança de email aprimorada.

Modelos de email: Melhorias ao campo de privacidade e mesclagem, anexos em modelos, melhor experiência usando modelos
clássicos

Mantenha modelos de email privados até estar pronto para torná-los públicos. Veja apenas campos de mesclagem relevantes e use
um único campo de mesclagem para contatos e leads. Adicione anexos a modelos.
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Lightning Dialer: Registros e ponte de chamada

O Dialer agora oferece suporte ao registro de chamadas. Os representantes de vendas também podem usar o recurso Ponte de
chamada para fazer chamadas do Dialer com o celular ou o telefone.

Captura de atividades do Einstein: Melhoras e conexões recomendadas de insights de email do Einstein

Personalize insights de email conforme seus negócios. Representantes de vendas agem com base em insights e deixam feedback
ali. Além disso, encontre novas empresas vendo que colegas estão conectados a um cliente potencial.

Atividades: Lembretes de tarefas em ações rápidas, texto rápido e filtros aprimorados na linha do tempo de atividade

Inclua lembretes quando você configurar ações rápidas da tarefa. Texto rápido está disponível para eventos e tarefas. A linha do
tempo de atividade é aprimorada com filtros persistentes e mais controle sobre que tipos de atividade aparecem. Veja notificações
de devolução de email e rastreamento de email na linha do tempo de atividade.

Kanban: Disponibilidade visualizada recentemente, pesquisar na Visualização kanban

Explore o poder da Visualização kanban de listas de Visualizados recentemente. Não há necessidade de mudar para outra visão para
encontrar registros. A pesquisa agora está disponível na Visualização kanban.

Calendário: Série de eventos e mais filtros de tarefa

Os representantes de vendas podem agendar eventos recorrentes do Lightning Experience e do aplicativo Salesforce. Além disso,
os representantes têm mais filtros para personalizar que tarefas eles veem nos calendários. Eles podem fazer alterações para os
participantes do evento de qualquer interface do usuário.

Console de vendas: Itens de navegação personalizados e melhorias em macros e texto rápido

Estamos implantando muitos recursos para tornar seus representantes mais produtivos no Sales Console. Os representantes podem
personalizar o menu do item de navegação e também organizar macros e texto rápido em grupos lógicos. Os representantes que
usam o aplicativo de console Salesforce Classic, há uma maneira mais rápida de mudar para o Lightning Experience: basta procurar
um link no menu do perfil de usuário.

Caixa de entrada: Obtenha sugestões mais relevantes com Insights de email do
Einstein personalizados
Ofereça aos representantes de vendas os insights de email mais relevantes ao informar ao Einstein o que procurar no conteúdo de email.

Onde:  Esse recurso é novo no aplicativo móvel Salesforce Inbox, que está disponível por um custo adicional em Essentials, Professional,
Enterprise, Performance e Unlimited Editions. Insights de email do Einstein personalizados não estão disponíveis para usuários da Captura
de atividades do Einstein padrão.

CONSULTE TAMBÉM:

Personalize Insights de email do Einstein conforme seus negócios

Experiência de email: Anexos em emails de lista e ações, notificações devolvidas,
rastreamento de email e texto rápido
Use anexos em emails de lista para grupos, ou adicione anexos a ações de email. Saiba quando os emails não são entregues e use o
rastreamento para ver como os emails afetam os clientes. Economize tempo escrevendo emails com texto rápido e desfrute de segurança
de email aprimorada.
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NESTA SEÇÃO:

Recupere-se de devoluções de email

Os representantes de vendas precisam saber quando seus emails para contados, leads e contas pessoais não chegam ao destino.
Sem aviso, eles ficam esperando uma resposta que nunca chegará. Agora os representantes sabem que conta pessoal, contato ou
lead tem um endereço de email inválido, e sabem que email específico não foi entregue.

Veja rapidamente se os clientes abrem email da sua empresa

Veja a linha do tempo da atividade para ver se e quando os clientes abrem email que os representantes enviam pelo Salesforce.

Desative o rastreamento de quando os clientes abrem email da sua empresa

Cumpra as solicitações dos clientes de não rastrear se e quando eles abrirem emails que os representantes enviem por meio do
Salesforce.

Adicionar anexos a emails de lista

Os anexos podem ser uma parte fundamental da estratégia de marketing por email da sua empresa. Use anexos em emails de lista
para grupos de pessoas.

Economize tempo para os representantes de vendas com texto rápido para emails e emails de lista

Os seus representantes de vendas têm muito conteúdo similar nos emails? Então, nós temos boas notícias. Os representantes podem
usar o botão de texto rápido na barra de ferramentas de email e emails de lista para inserir descrições comuns, como "Entre em
contato comigo das seguintes maneiras: email e telefone celular", em vez de digitarem a mesma mensagem repetidamente.

Melhorar a segurança de email com chaves DKIM remodeladas

Para tratar de possíveis vulnerabilidades de segurança com chaves Correio identificado de DomainKeys (DKIM), melhoramos a
maneira como elas são criadas. Você não precisa mais usar chaves públicas e privadas. Em vez disso, o Salesforce publica o registro
TXT contendo sua chave pública para DNS. Também adicionamos rotação automática de chaves para reduzir o risco de as suas
chaves serem comprometidas por um terceiro. Uma vez que o compartilhamento de chaves pode introduzir vulnerabilidades de
segurança, removemos a habilidade de importar chaves DKIM.

Proteja retransmissões de email com autenticação SMTP

Quando você configura uma retransmissão de email, pode habilitar a autenticação por SMTP entre os servidores de email do Salesforce
e o seu host de retransmissão de email.

Recupere-se de devoluções de email
Os representantes de vendas precisam saber quando seus emails para contados, leads e contas pessoais não chegam ao destino. Sem
aviso, eles ficam esperando uma resposta que nunca chegará. Agora os representantes sabem que conta pessoal, contato ou lead tem
um endereço de email inválido, e sabem que email específico não foi entregue.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Qualquer usuário pode ver um aviso de devolução. Se o usuário tiver direitos de atualização para o registro, ele poderá atualizar
o endereço de email do contato para remover o aviso de devolução.

Por quê: Um aviso de devolução aparece ao lado do endereço de email no registro de conta pessoal, lead e contato (1).

126

Recursos de produtividade: Alertas de endereço de email
devolvidos, opções de rastreamento de email e registro de

chamadas

Notas da versão Salesforce Winter '19



Os representantes também podem ver o aviso de devolução na linha de tempo de atividade (2).

Quando os representantes clicam no aviso ao lado do endereço de email, eles são levados à página de detalhes adequada para atualizar
o endereço de email.

Como: Para ativar o Gerenciamento de devolução, em Configuração, clique em Email e, em seguida, em Capacidade de entrega.
Selecione Ativar gerenciamento de devolução.

Para exibir informações de devolução, em Configuração, insira Email avançado  na caixa Busca rápida e selecione Email avançado.
Clique em Ativar.

CONSULTE TAMBÉM:

Veja informações de devolução e rastreamento de email na linha do tempo de atividade

Ajuda do Salesforce: Usar email aprimorado para mais funcionalidade de email (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Habilitar manipulação de devolução de email (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

IdeaExchange: Marcar atividades de email devolvido como Devolvidas

Veja rapidamente se os clientes abrem email da sua empresa
Veja a linha do tempo da atividade para ver se e quando os clientes abrem email que os representantes enviam pelo Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Anteriormente, para ver se e quando os clientes abriam um email da sua empresa, os representantes executavam o relatório
Status de email HTML. Porém, agora, informações de rastreamento estão visíveis na linha do tempo de atividade.
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Os representantes podem ver se e quando os clientes abrem email da sua empresa.

Se você quiser, adicione os campos First Opened  e Last Opened  aos layouts de página de email para ver as informações lá
também.

Para coletar e exibir informações de rastreamento de email, você deve habilitar Email aprimorado e Rastreamento de email.

Nota:  No Lightning Experience, o rastreamento de abertura de email aplica-se a todos os emails enviados por meio do Salesforce,
do Office 365, do Gmail e do Email Relay. Emails enviados pelos usuários utilizando a Captura de atividades do Einstein no Lightning
Experience mostram rastreamento de abertura de email, seja na linha do tempo da atividade ou no Relatório de status HTML.

O rastreamento de email não se aplica a Email-to-Case.

CONSULTE TAMBÉM:

Desative o rastreamento de quando os clientes abrem email da sua empresa

Veja informações de devolução e rastreamento de email na linha do tempo de atividade

Ajuda do Salesforce: Preferências de privacidade de dados dos clientes da loja (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Rastreamento de abertura de email (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

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

IdeaExchange: Visualizar status de email HTML em oportunidades e contas

IdeaExchange: Status de email HTML no Lightning

Desative o rastreamento de quando os clientes abrem email da sua empresa
Cumpra as solicitações dos clientes de não rastrear se e quando eles abrirem emails que os representantes enviem por meio do Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.
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Como: A linha de tempo de atividade mostra aos representantes se eles estão rastreando email que enviam a contatos, leads e contas
pessoais.

Para registrar solicitações de não rastrear se e quando os clientes abrirem email da sua empresa, habilite Proteção de dados e privacidade.

Em Configuração, insira Proteção e privacidade de dados  na caixa Busca rápida e selecione Disponibilizar detalhes
de proteção de dados em registros.

Emails individuais enviados do Salesforce respeitam as preferências de Não processar e Não rastrear.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Ajuda do Salesforce: Preferências de privacidade de dados dos clientes da loja (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Desativar rastreamento para abertura de email de clientes específicos da sua empresa (pode estar desatualizado
ou indisponível durante a visualização da versão)

Adicionar anexos a emails de lista
Os anexos podem ser uma parte fundamental da estratégia de marketing por email da sua empresa. Use anexos em emails de lista para
grupos de pessoas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Adicione um anexo quando você estiver compondo os emails de lista.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Enviar um email de lista no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Economize tempo para os representantes de vendas com texto rápido para emails e emails de
lista
Os seus representantes de vendas têm muito conteúdo similar nos emails? Então, nós temos boas notícias. Os representantes podem
usar o botão de texto rápido na barra de ferramentas de email e emails de lista para inserir descrições comuns, como "Entre em contato
comigo das seguintes maneiras: email e telefone celular", em vez de digitarem a mesma mensagem repetidamente.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

A um clique – insira texto rápido em seus emails com um botão

Ajuda do Salesforce: Configurar e usar texto rápido (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Melhorar a segurança de email com chaves DKIM remodeladas
Para tratar de possíveis vulnerabilidades de segurança com chaves Correio identificado de DomainKeys (DKIM), melhoramos a maneira
como elas são criadas. Você não precisa mais usar chaves públicas e privadas. Em vez disso, o Salesforce publica o registro TXT contendo
sua chave pública para DNS. Também adicionamos rotação automática de chaves para reduzir o risco de as suas chaves serem
comprometidas por um terceiro. Uma vez que o compartilhamento de chaves pode introduzir vulnerabilidades de segurança, removemos
a habilidade de importar chaves DKIM.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce em todas as
edições.
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Como: Habilite essa atualização crítica para melhorar a segurança e tornar mais fácil criar e realizar a manutenção de chaves DKIM. Em
Configuração, insira Atualizações críticas  na caixa Busca rápida. Em seguida, selecione Atualizações críticas. Para habilitar
o recurso chave de Correio identificado de DomainKeys (DKIM) remodelado com maior segurança de email, clique em Ativar.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar chaves DKIM mais seguras (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Proteja retransmissões de email com autenticação SMTP
Quando você configura uma retransmissão de email, pode habilitar a autenticação por SMTP entre os servidores de email do Salesforce
e o seu host de retransmissão de email.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer.

Como: Em Retransmissões de email em Configuração, crie uma retransmissão de email e habilite a configuração de autenticação SMTP.

Antes de habilitar a autenticação SMTP, teste esse recurso em uma organização de sandbox para garantir que ele funcione como o
esperado com a sua retransmissão de email. Alguns serviços de email não dão suporte para autenticação SMTP para retransmissões de
email.

Modelos de email: Melhorias ao campo de privacidade e mesclagem, anexos em
modelos, melhor experiência usando modelos clássicos
Mantenha modelos de email privados até estar pronto para torná-los públicos. Veja apenas campos de mesclagem relevantes e use um
único campo de mesclagem para contatos e leads. Adicione anexos a modelos.

NESTA SEÇÃO:

Permita aos representantes de vendas gerenciar a privacidade do modelo de email

Os representantes de vendas agora podem manter modelos de email privados até estarem prontos para torná-los públicos.
Anteriormente, todos os modelos de email do Lightning eram públicos.

Modelos de email mostram apenas campos de mesclagem relevantes

Ao criar modelos de email, quem deseja ver campos de mesclagem que não pode usar? Agora seus usuários não precisam mais ver
esses campos.

Foco em leads e contatos no seletor de campo de mesclagem

Quando os representantes de vendas especificam um destinatário de email, o campo de mesclagem agora exibe o campo
correspondente para um contato, lead ou usuário. Não há necessidade de criar modelos separados para contatos e leads.

Gerencie modelos de email do Salesforce Classic de uma nova maneira no Lightning Experience

Embora seus representantes de vendas possam acessar facilmente modelos de email do Salesforce Classic enquanto compõem um
email ou emails de lista, a página inicial de Modelos de email exibe somente modelos de email do Lightning. Se os representantes
usarem um URL salvo ou marcado como favorito para acesso ao modelo de email do Salesforce Classic, eles serão lembrados de
visualizar e editar o modelo usando Modelos de email clássicos em Configuração.

Use anexos depois de inserir modelos de email do Salesforce Classic

Seus representantes de vendas sabem que podem inserir um modelo de email do Salesforce Classic em um email do Lightning
Experience. Agora eles podem usar conteúdo existente e adicionar anexos ao email também. Para texto, HTML personalizado e
modelos de email de papel timbrado, os representantes podem adicionar anexos de Arquivos.
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Adicione anexos a modelos de email do Lightning

O material de apoio de marketing da sua empresa agora pode fazer parte dos seus modelos de email. Ao adicionar anexos a modelos
de email, os representantes de vendas não precisam se preocupar com lembrar-se de incluir aquele folheto essencial ao enviar email
aos clientes. Além disso, você pode garantir que os anexos sempre incluam o conteúdo mais recente.

Permita aos representantes de vendas gerenciar a privacidade do modelo de email
Os representantes de vendas agora podem manter modelos de email privados até estarem prontos para torná-los públicos. Anteriormente,
todos os modelos de email do Lightning eram públicos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Personal, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer.

Quem: Usuários com a permissão Gerenciar modelos de email públicos do Lightning podem criar modelos de email públicos. Usuários
sem a permissão podem criar apenas modelos de email privados.

Como: Todos os usuários podem editar os próprios modelos de email privados e qualquer modelo de email público de propriedade
deles. Quando os representantes abrem, inserem ou salvam modelos de email, eles podem escolher uma pasta pública ou privada.

Para permitir aos usuários criar modelos de email públicos, dê a eles a permissão de usuário Gerenciar modelos de email públicos do
Lightning. Em Configuração, insira Conjuntos de permissões  na caixa Busca rápida. Em seguida, selecione Conjuntos de
permissões, clique em um dos conjuntos de permissões padrão e clique em Permissões do sistema. Clique em Editar, selecione
Gerenciar modelos de email públicos do Lightning e clique em Salvar.

Se administradores e usuários com a permissão Modificar todos os dados tiverem um URL para um modelo de email privado, eles poderão
ler, editar, clonar e excluir modelos de email nas pastas privadas de outros usuários. Ao salvar uma cópia do modelo de email privado,
ela é salva na pasta privada do administrador.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Gerenciar modelos de email públicos e privados no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Selecionar quem pode gerenciar modelos de email públicos no Lightning Experience (pode estar desatualizado
ou indisponível durante a visualização da versão)

Modelos de email mostram apenas campos de mesclagem relevantes
Ao criar modelos de email, quem deseja ver campos de mesclagem que não pode usar? Agora seus usuários não precisam mais ver
esses campos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Personal, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer.
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Como: Ao criar ou editar um modelo de email, escolha um Tipo de entidade relacionada.

Quando você escolhe um Tipo de entidade relacionada, esses campos de mesclagem da entidade aparecem no compositor de modelo
de email.
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Sem um tipo de entidade relacionada, nenhum campo de mesclagem adicional aparece no compositor de modelo de email.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar um modelo de email no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Foco em leads e contatos no seletor de campo de mesclagem
Quando os representantes de vendas especificam um destinatário de email, o campo de mesclagem agora exibe o campo correspondente
para um contato, lead ou usuário. Não há necessidade de criar modelos separados para contatos e leads.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Personal, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Usar campos de mesclagem em modelos de email (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Gerencie modelos de email do Salesforce Classic de uma nova maneira no Lightning Experience
Embora seus representantes de vendas possam acessar facilmente modelos de email do Salesforce Classic enquanto compõem um
email ou emails de lista, a página inicial de Modelos de email exibe somente modelos de email do Lightning. Se os representantes
usarem um URL salvo ou marcado como favorito para acesso ao modelo de email do Salesforce Classic, eles serão lembrados de visualizar
e editar o modelo usando Modelos de email clássicos em Configuração.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Personal, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Usar seus modelos de email clássicos no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Use anexos depois de inserir modelos de email do Salesforce Classic
Seus representantes de vendas sabem que podem inserir um modelo de email do Salesforce Classic em um email do Lightning Experience.
Agora eles podem usar conteúdo existente e adicionar anexos ao email também. Para texto, HTML personalizado e modelos de email
de papel timbrado, os representantes podem adicionar anexos de Arquivos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota:  Quando um modelo de email do Visualforce no Salesforce Classic é inserido em um email do Lightning Experience, você
não pode adicionar um anexo.

Como: Insira um modelo de email do Salesforce Classic.

Os representantes podem adicionar um anexo ao email.
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Para alterar os anexos que fazem parte de um modelo de email do Salesforce Classic, vá para Modelos de email clássicos em Configuração.
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CONSULTE TAMBÉM:

Usar modelos de email do Visualforce no Lightning Experience

Ajuda do Salesforce: Usar seus modelos de email clássicos no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Adicione anexos a modelos de email do Lightning
O material de apoio de marketing da sua empresa agora pode fazer parte dos seus modelos de email. Ao adicionar anexos a modelos
de email, os representantes de vendas não precisam se preocupar com lembrar-se de incluir aquele folheto essencial ao enviar email
aos clientes. Além disso, você pode garantir que os anexos sempre incluam o conteúdo mais recente.

Onde: Essa alteração se aplica a modelos de email criados no Lightning Experience nas edições Personal, Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer.

Como: Ao editar um modelo de email, clique na guia Relacionado e carregue o arquivo.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar um modelo de email no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Lightning Dialer: Registros e ponte de chamada
O Dialer agora oferece suporte ao registro de chamadas. Os representantes de vendas também podem usar o recurso Ponte de chamada
para fazer chamadas do Dialer com o celular ou o telefone.

Nota:  Por enquanto, só é possível fazer chamadas para os Estados Unidos e o Canadá.

NESTA SEÇÃO:

Grave suas chamadas do Dialer

Precisa consultar uma chamada mais tarde? Os representantes de vendas agora podem gravar as chamadas que fazem com o
Lightning Dialer. Os representantes podem usar o registro de chamada para consultar conversas importantes ou melhorar as técnicas
de vendas.
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Fazer chamadas do Dialer com seu telefone comercial

Seus representantes podem fazer chamadas do Lightning Dialer usando o telefone fixou ou o celular. Use o recurso Ponte de chamada
para obter todas as vantagens de usar o Lightning Dialer com a conveniência de usar uma linha de negócios separada. Usar uma
linha de negócios separada é especialmente útil para representantes que usam o Lightning Dialer em áreas com uma conexão fraca
com a Internet. Se uma ponte de chamada estiver habilitada, chamadas recebidas do número do Dialer do representante também
serão direcionadas para o número de telefone especificado se ele tiver uma licença de entrada.

Grave suas chamadas do Dialer
Precisa consultar uma chamada mais tarde? Os representantes de vendas agora podem gravar as chamadas que fazem com o Lightning
Dialer. Os representantes podem usar o registro de chamada para consultar conversas importantes ou melhorar as técnicas de vendas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Grave chamadas importantes diretamente no painel de chamadas. É fácil iniciar e pausar gravações, e a parte superior do
painel de chamadas indica se a chamada está sendo gravada.

Os representantes podem escolher gravar chamadas por padrão na página Configurações de gravação nas suas configurações pessoais.

Os registros de chamada são salvos como arquivos no Salesforce. Uma hora de gravação ocupa aproximadamente 15 MB de espaço de
armazenamento, e são aplicadas as mesmas regras de compartilhamento que a gravações de outros arquivos no Salesforce. Os
administradores podem excluir gravações de chamada da página Gerenciamento de gravação em Configuração.

Caso seja exigido por lei, os usuários deverão notificar o destinatário sobre o monitoramento de chamada e interromper o monitoramento
mediante solicitação.

Como: Para habilitar a Gravação de chamadas, em Configuração, insira Configurações do Dialer  na caixa Busca rápida e
selecione Configurações do Dialer.
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Fazer chamadas do Dialer com seu telefone comercial
Seus representantes podem fazer chamadas do Lightning Dialer usando o telefone fixou ou o celular. Use o recurso Ponte de chamada
para obter todas as vantagens de usar o Lightning Dialer com a conveniência de usar uma linha de negócios separada. Usar uma linha
de negócios separada é especialmente útil para representantes que usam o Lightning Dialer em áreas com uma conexão fraca com a
Internet. Se uma ponte de chamada estiver habilitada, chamadas recebidas do número do Dialer do representante também serão
direcionadas para o número de telefone especificado se ele tiver uma licença de entrada.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Os representantes ainda obtêm todos os benefícios de usar o Lightning Dialer, incluindo exibir o número (ou presença local)
do Lightning Dialer dos representantes. Os representantes podem gravar chamadas, deixar mensagens de texto pré-gravadas ou fazer
um gerente escutar a chamada. Porém, os gerentes não podem usar a ponte de chamada para monitorar chamadas.

Os representantes de vendas podem especificar um número de telefone separado nas Configurações do Dialer em suas configurações
pessoais.

Nota:  Usar esse recurso consome o dobro dos minutos de uma chamada típica. Uma linha conecta seu número do Dialer ao seu
telefone e outra linha conecta seu número ao destinatário, criando, assim, uma "ponte" entre as chamadas.

Como: Para permitir acesso à ponte de chamada, em Configuração, insira Configurações do Dialer  na caixa Busca rápida e
selecione Configurações do Dialer.

Captura de atividades do Einstein: Melhoras e conexões recomendadas de insights
de email do Einstein
Personalize insights de email conforme seus negócios. Representantes de vendas agem com base em insights e deixam feedback ali.
Além disso, encontre novas empresas vendo que colegas estão conectados a um cliente potencial.

NESTA SEÇÃO:

Personalize Insights de email do Einstein conforme seus negócios

Obtenha os insights de email mais relevantes para seus representantes de vendas dizendo ao Einstein o que procurar no conteúdo
de email. Ao identificar palavras específicas do seu setor, seus representantes obtêm insights com o maior impacto.

Aja com base em Insights de email do Einstein

Os insights de email agora incluem ações sugeridas para ajudar os representantes a avançarem em seus negócios.

Deixe feedback sobre Insights de email do Einstein

Torne os insights de email mais precisos dando feedback sobre a relevância de insights individuais.
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Contate as pessoas certas com as conexões recomendadas

Deixe o Einstein ajudar os representantes de vendas a localizar novos negócios mostrando conexões importantes em suas redes.
Então, os representantes poderão enviar email ou exibir perfis de colegas que entraram em contato com a conta pessoal, lead ou
contato para pedir orientações ou uma apresentação.

Personalize Insights de email do Einstein conforme seus negócios
Obtenha os insights de email mais relevantes para seus representantes de vendas dizendo ao Einstein o que procurar no conteúdo de
email. Ao identificar palavras específicas do seu setor, seus representantes obtêm insights com o maior impacto.

Onde: Esse recurso é novo no Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. Esse recurso é novo no aplicativo
móvel Salesforce Inbox, que está disponível por um custo adicional nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance e
Unlimited. Insights de email do Einstein personalizados não estão disponíveis para usuários da Captura de atividades do Einstein padrão.

Por quê: Por exemplo, se você estiver no setor automotivo, poderá personalizar um insight de email para procurar palavras como carro,
automóvel, dirigir e corrida em emails. Crie e ative até 10 insights.

Os insights de email personalizados aparecem na linha de tempo de atividade e na página de detalhes de email, assim como os insights
de email padrão. Para usuários do aplicativo móvel Inbox, os insights de email personalizados aparecem na caixa de entrada.
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Nota:  Insights de email personalizados não se aplicam a contas pessoais.

Como: Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Insights de email do Einstein  e selecione Insights de email do
Einstein. Clique em Novo.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Ativar os Insights de email do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Aja com base em Insights de email do Einstein
Os insights de email agora incluem ações sugeridas para ajudar os representantes a avançarem em seus negócios.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Quando um representante recebe um insight para um email (1), ele pode agir usando diretamente o insight expandido (2).
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Por exemplo, um representante cria um evento usando o insight Agendamento solicitado. Os detalhes do evento incluem informações
do email. Tudo o que os representantes precisam fazer é escolher uma data e hora, adicionar um assunto e salvar o evento.

As ações disponíveis dependem do tipo de insight.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Ativar os Insights de email do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Deixe feedback sobre Insights de email do Einstein
Torne os insights de email mais precisos dando feedback sobre a relevância de insights individuais.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Clique em um insight para expandi-lo. Em seguida, diga ao Salesforce se ele era preciso. As informações são usadas pelos nossos
modelos de aprendizado de máquina para melhorar insights futuros.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Ativar os Insights de email do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Contate as pessoas certas com as conexões recomendadas
Deixe o Einstein ajudar os representantes de vendas a localizar novos negócios mostrando conexões importantes em suas redes. Então,
os representantes poderão enviar email ou exibir perfis de colegas que entraram em contato com a conta pessoal, lead ou contato para
pedir orientações ou uma apresentação.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Em Conexões recomendadas, os representantes de vendas veem que colegas têm a conexão mais forte com a conta pessoal,
lead ou contato. Uma conexão pode ser forte porque ocorreu uma grande troca de emails ou muitas reuniões entre o colega e aquela
pessoa.
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Clique no nome da conexão para ver um cartão de detalhes. De lá, você pode navegar para o perfil do colega ou seguir a pessoa.

Como: Adicione o componente Conexões recomendadas do Lightning a páginas de registro de conta pessoal, lead e contato.

Atividades: Lembretes de tarefas em ações rápidas, texto rápido e filtros aprimorados
na linha do tempo de atividade
Inclua lembretes quando você configurar ações rápidas da tarefa. Texto rápido está disponível para eventos e tarefas. A linha do tempo
de atividade é aprimorada com filtros persistentes e mais controle sobre que tipos de atividade aparecem. Veja notificações de devolução
de email e rastreamento de email na linha do tempo de atividade.
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NESTA SEÇÃO:

Inclua lembretes com ações rápidas da tarefa

É fácil garantir que os representantes de vendas nunca se esqueçam. Quando você configura ações rápidas da tarefa, pode incluir
lembretes. Anteriormente, os usuários precisavam criar uma tarefa e editá-la para definir um lembrete. Agora, quando você cria uma
tarefa com a ação rápida, a ação cria um lembrete de modo automático.

Economize tempo dos representantes de vendas com texto rápido para eventos e tarefas

Os seus representantes de vendas têm tarefas ou eventos similares? Então, nós temos boas notícias. O texto rápido agora tem suporte
para tarefas e eventos. Você pode usar texto rápido para inserir descrições comuns, como "Confirmar data e hora para local da
reunião", em vez de digitar o mesmo conteúdo repetidamente.

Economizar tempo com filtros de linha de tempo de atividade persistentes

Os representantes de vendas podem salvar suas configurações de filtro preferidas na linha de tempo de atividade.

Escolha que tipos de atividade aparecem na linha do tempo de atividade

Os representantes de vendas podem reduzir o ruído e focar nos tipos de atividade que eles desejam ver na linha de tempo de
atividade.

Veja informações de devolução e rastreamento de email na linha do tempo de atividade

Seus usuários querem saber sobre o impacto que seus emails estão causando. Eles podem ver informações de rastreamento de
email e devolução em uma visão geral na linha do tempo de atividade. Cada atividade de email mostra se o email for aberto e
quando, ou se o email não está sendo rastreado.

Filtrar por assunto da tarefa nos resultados da pesquisa global

Os representantes podem anotar os resultados da pesquisa para localizarem tarefas com um determinado assunto. Se você usar
assuntos predefinidos, poderá filtrar para esses assuntos para facilitar o agrupamento de tarefas. Por exemplo, para fazer uma lista
de chamadas após uma feira comercial, os representantes pesquisam por "feira comercial" em tarefas e então filtram o assunto
predefinido "Chamada" no assunto predefinido. Não há nenhuma configuração extra, pois os filtros são baseados no campo Assunto
obrigatório no layout Resultados da pesquisa de atividade. O assunto sempre aparece na página de resultados da pesquisa e sempre
pode ser filtrado.

Inclua lembretes com ações rápidas da tarefa
É fácil garantir que os representantes de vendas nunca se esqueçam. Quando você configura ações rápidas da tarefa, pode incluir
lembretes. Anteriormente, os usuários precisavam criar uma tarefa e editá-la para definir um lembrete. Agora, quando você cria uma
tarefa com a ação rápida, a ação cria um lembrete de modo automático.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Database.com.

Como: Adicione o campo Definição de lembrete  aos seus layouts de ações rápidas.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Publicação em blog: Dica profissional: Aumente a produtividade com Ações de atividade no Lightning Experience

IdeaExchange: Permita que lembretes de tarefas sejam definidos ao criar usando uma ação rápida do Lightning

IdeaExchange: Lembrete definido para nova tarefa no registro de lead

IdeaExchange: Caixa de lembrete definida quebrada na Versão de Ações rápidas do Lightning
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Economize tempo dos representantes de vendas com texto rápido para eventos e tarefas
Os seus representantes de vendas têm tarefas ou eventos similares? Então, nós temos boas notícias. O texto rápido agora tem suporte
para tarefas e eventos. Você pode usar texto rápido para inserir descrições comuns, como "Confirmar data e hora para local da reunião",
em vez de digitar o mesmo conteúdo repetidamente.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Usar texto rápido em tarefas e eventos

Ajuda do Salesforce: Configurar e usar texto rápido (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Economizar tempo com filtros de linha de tempo de atividade persistentes
Os representantes de vendas podem salvar suas configurações de filtro preferidas na linha de tempo de atividade.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Abra um filtro e clique em Aplicar e salvar.

Escolha que tipos de atividade aparecem na linha do tempo de atividade
Os representantes de vendas podem reduzir o ruído e focar nos tipos de atividade que eles desejam ver na linha de tempo de atividade.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Abra um filtro e clique em Todos os tipos. Em seguida, desmarque os tipos em que você não está interessado.
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Veja informações de devolução e rastreamento de email na linha do tempo de atividade
Seus usuários querem saber sobre o impacto que seus emails estão causando. Eles podem ver informações de rastreamento de email
e devolução em uma visão geral na linha do tempo de atividade. Cada atividade de email mostra se o email for aberto e quando, ou se
o email não está sendo rastreado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Recupere-se de devoluções de email

Veja rapidamente se os clientes abrem email da sua empresa

IdeaExchange: Visualizar status de email HTML em oportunidades e contas

IdeaExchange: Status de email HTML no Lightning

IdeaExchange: Marcar atividades de email devolvido como Devolvidas

Filtrar por assunto da tarefa nos resultados da pesquisa global
Os representantes podem anotar os resultados da pesquisa para localizarem tarefas com um determinado assunto. Se você usar assuntos
predefinidos, poderá filtrar para esses assuntos para facilitar o agrupamento de tarefas. Por exemplo, para fazer uma lista de chamadas
após uma feira comercial, os representantes pesquisam por "feira comercial" em tarefas e então filtram o assunto predefinido "Chamada"
no assunto predefinido. Não há nenhuma configuração extra, pois os filtros são baseados no campo Assunto obrigatório no layout
Resultados da pesquisa de atividade. O assunto sempre aparece na página de resultados da pesquisa e sempre pode ser filtrado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer e Database.com.

Por quê: Na página de resultados da pesquisa, clique em Tarefas na barra lateral, então refine os resultados com o seu filtro.

Nota:  Você não pode escolher "Chamar" em uma lista suspensa; digite, em vez disso.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Filtrar e classificar os resultados de pesquisa no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Kanban: Disponibilidade visualizada recentemente, pesquisar na Visualização kanban
Explore o poder da Visualização kanban de listas de Visualizados recentemente. Não há necessidade de mudar para outra visão para
encontrar registros. A pesquisa agora está disponível na Visualização kanban.

NESTA SEÇÃO:

Obtenha a exibição Kanban para listas visualizadas recentemente

Os usuários podem mudar para a visualização Kanban dos modos de exibição de lista Visualizados recentemente de quase qualquer
objeto.

Pesquisar registros na visualização do Kanban

Os usuários podem aprimorar os registros de que precisam mais rapidamente pesquisando a exibição de lista na exibição do Kanban.

Obtenha a exibição Kanban para listas visualizadas recentemente
Os usuários podem mudar para a visualização Kanban dos modos de exibição de lista Visualizados recentemente de quase qualquer
objeto.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Performance
e Developer.

Como:  Selecione o modo de exibição de lista Visualizados recentemente (1) e, em seguida, selecione Kanban no menu Exibir como
(2).
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Pesquisar registros na visualização do Kanban
Os usuários podem aprimorar os registros de que precisam mais rapidamente pesquisando a exibição de lista na exibição do Kanban.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Performance
e Developer.

Como:  Insira um termo de pesquisa na caixa de pesquisa para ver registros correspondentes.

Calendário: Série de eventos e mais filtros de tarefa
Os representantes de vendas podem agendar eventos recorrentes do Lightning Experience e do aplicativo Salesforce. Além disso, os
representantes têm mais filtros para personalizar que tarefas eles veem nos calendários. Eles podem fazer alterações para os participantes
do evento de qualquer interface do usuário.
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NESTA SEÇÃO:

Agendar série de eventos (beta)

Permita que seus representantes agendem eventos diários, semanais, mensais ou outros eventos repetidos usando o Lightning
Experience e o aplicativo Salesforce.

Personalize quais tarefas você vê no calendário

Se os representantes usam exibições de lista para classificar suas tarefas por conta, prazo ou tipo de trabalho, eles podem aplicar
essas exibições de lista como filtros quando criam calendários para suas tarefas. Assim, os representantes podem focar nas tarefas
mais urgentes adicionando apenas as mais importantes ao calendário. Os representantes também podem criar vários calendários
com base em diferentes listas de tarefas, usando diferentes cores para manter as tarefas organizações para um lembrete visual do
que é cada item.

Adicionar e remover participantes de qualquer interface do usuário

Os participantes (no Lightning Experience) e os convidados (no Salesforce Classic) estão vinculados aos mesmos dados, assim,
atualizar esses campos deve ser simples. Agora, quando você configurar os representantes de vendas para trabalhar com participantes
do Lightning Experience e o aplicativo Salesforce, eles não perdem acesso a editar convidados do Salesforce Classic.

Agendar série de eventos (beta)
Permita que seus representantes agendem eventos diários, semanais, mensais ou outros eventos repetidos usando o Lightning Experience
e o aplicativo Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo móvel nas edições Essentials, Group, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota:  Por se tratar de um recurso beta, a série de eventos é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato
de assinatura mestre com a Salesforce. Use a série de eventos 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.

Como: Para permitir que seus representantes agendem séries de eventos, no layout de página para eventos, adicione Repetir.

Em seguida, para agendar uma série, os representantes podem selecionar Repeat.
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CONSULTE TAMBÉM:

Recursos de produtividade: Considerações sobre o Lightning Experience

Personalize quais tarefas você vê no calendário
Se os representantes usam exibições de lista para classificar suas tarefas por conta, prazo ou tipo de trabalho, eles podem aplicar essas
exibições de lista como filtros quando criam calendários para suas tarefas. Assim, os representantes podem focar nas tarefas mais urgentes
adicionando apenas as mais importantes ao calendário. Os representantes também podem criar vários calendários com base em diferentes
listas de tarefas, usando diferentes cores para manter as tarefas organizações para um lembrete visual do que é cada item.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer.
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Como:  Quando os representantes criam calendários para suas tarefas na exibição de calendário, as exibições de lista de tarefas estão
disponíveis na lista de filtros. Os representantes podem selecionar uma, e apenas as tarefas dessa lista serão adicionadas como um novo
calendário.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar um calendário de prazos de tarefa no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

IdeaExchange: Tarefas incompletas/em aberto devem estar visíveis no Calendário do Salesforce

Adicionar e remover participantes de qualquer interface do usuário
Os participantes (no Lightning Experience) e os convidados (no Salesforce Classic) estão vinculados aos mesmos dados, assim, atualizar
esses campos deve ser simples. Agora, quando você configurar os representantes de vendas para trabalhar com participantes do Lightning
Experience e o aplicativo Salesforce, eles não perdem acesso a editar convidados do Salesforce Classic.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer.

Como: Para permitir aos representantes atualizar participantes da reunião usando qualquer interface do usuário, adicione o campo de
participante ao layout da página para eventos.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar representantes para trabalharem com participantes do evento no Lightning Experience e no aplicativo
Salesforce (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Console de vendas: Itens de navegação personalizados e melhorias em macros e
texto rápido
Estamos implantando muitos recursos para tornar seus representantes mais produtivos no Sales Console. Os representantes podem
personalizar o menu do item de navegação e também organizar macros e texto rápido em grupos lógicos. Os representantes que usam
o aplicativo de console Salesforce Classic, há uma maneira mais rápida de mudar para o Lightning Experience: basta procurar um link
no menu do perfil de usuário.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
com o Sales Cloud.

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

Não é possível fazer o upgrade de aplicativos de console do Salesforce Classic para o Lightning Experience de Configuração. Para
começar a usar o Lightning Experience, personalize o aplicativo Sales Console fornecido pelo Salesforce.

Como: Confira os novos recursos disponíveis no Sales Console.

Aplicativos de console do Lightning: Guias personalizáveis, itens de navegação personalizáveis, mais APIs e substituições
do Visualforce

Torne seu console só seu com títulos de guia, ícones de guia e itens de navegação personalizáveis. Você também pode gerar e abrir
URLs do console e definir seu item de navegação com a API de JavaScript do Lightning Console. O suporte para substituição do
Visualforce em aplicativos de console permite que você aproveite suas substituições do Visualforce no Salesforce Classic.
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Produtividade: Pastas e compartilhamento e botões, Oh, Céus
Organize macros e texto rápido para encontrar rapidamente o que você está buscando. Compartilhe pastas inteiras para fornecer a
outros usuários acesso rápido e fácil a todas as macros ou ao texto rápido dentro da pasta. Novos botões em emails, eventos e tarefas
tornam inserir texto mais fácil e visível.

Mude para o Lightning Experience diretamente do seu aplicativo de console Salesforce Classic
Agora ficou mais fácil acessar o Lightning Experience dos seus aplicativos de console Salesforce Classic. Basta clicar no link Mudar
para o Lightning Experience no menu do perfil de usuário. O link aparece automaticamente para todos os usuários em um
aplicativo de console do Salesforce Classic.

Altere sua visualização com configurações de densidade da exibição
Seus representantes podem controlar como eles veem dados com duas novas configurações de densidade de exibição do Lightning
Experience. Você nem sequer precisa modificar o layout da página. Os representantes simplesmente mudam a densidade do console
usando o menu do perfil de usuário.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Lightning Data: Seleção de correspondência, rótulos mais utilizáveis
Os representantes de vendas agora podem controlar correspondências entre registros do Lightning Data e suas contas ou leads. Além
disso, as alterações em alguns rótulos tornam o Lightning Data mais fácil de usar.

NESTA SEÇÃO:

Selecione uma correspondência quando a correspondência automática não for a correta

Alguns pacotes do Lightning Data selecionam correspondência automaticamente usando a pontuação de correspondência mais
alta que atinge o limite que você define. Porém, às vezes, a correspondência automática não é melhor. Os representantes de vendas
agora podem substituir correspondências automáticas. Eles podem, inclusive, escolher entre as correspondências com uma pontuação
abaixo do limite.

Rótulo de status não encontrado foi alterado

Para melhorar a usabilidade da correspondência do Lightning Data, o status indicando que nenhum registro similar está disponível
foi alterado para Sem correspondência. Anteriormente, o status era rotulado como Não encontrado.

O rótulo de pontuação de confiança da correspondência foi alterado

Para melhorar a usabilidade da correspondência de dados do Lightning Data, o rótulo Pontuação de correspondência substitui
Pontuação de confiança da correspondência. A pontuação indica o grau de correspondência de um registro do Lightning Data com
um registro do Salesforce. Ajuda a melhorar correspondências automáticas e manuais.

Rótulos de campo de endereço foram alterados

Para alinhar campos do Lightning Data com objetos padrão e aprimorar a capacidade de uso internacionalmente, o rótulo Estado
foi alterado para Estado/Província, e CEP foi alterado para CEP/Código postal.
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Selecione uma correspondência quando a correspondência automática não for a
correta
Alguns pacotes do Lightning Data selecionam correspondência automaticamente usando a pontuação de correspondência mais alta
que atinge o limite que você define. Porém, às vezes, a correspondência automática não é melhor. Os representantes de vendas agora
podem substituir correspondências automáticas. Eles podem, inclusive, escolher entre as correspondências com uma pontuação abaixo
do limite.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance e Unlimited ao usar pacotes
do Lightning Data baseados no D&B Optimizer para atualizar contas ou leads.

Por quê: Suponha que o Lightning Data encontre várias correspondências para um registro, e pelo menos uma correspondência tenha
uma pontuação que cumpra o mínimo definido. O registro com a pontuação de correspondência mais alta é selecionado automaticamente.
Para substituir a correspondência automática, um representante de vendas clique em Outras correspondências.

São mostradas até 10 correspondências. A pontuação da correspondência e outros detalhes relevantes ajudam o representante a escolher.
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Agora suponha que o Lightning Data encontre somente correspondências com pontuações abaixo da pontuação de correspondência
mínima, de modo que não haja correspondência automática. Em vez disso, o registro do Salesforce recebe um status de Correspondência
disponível.

Para ver essas correspondências, um representante clica em Atualizar.

CONSULTE TAMBÉM:

O rótulo de pontuação de confiança da correspondência foi alterado

Ajuda do Salesforce: Teste a configuração de pontuação de confiança (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Ajuda do Salesforce: Verificar novos dados correspondentes a um registro no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

AppExchange: Lightning Data

Rótulo de status não encontrado foi alterado
Para melhorar a usabilidade da correspondência do Lightning Data, o status indicando que nenhum registro similar está disponível foi
alterado para Sem correspondência. Anteriormente, o status era rotulado como Não encontrado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance e
Unlimited ao usar pacotes do Lightning Data para atualizar registros.

CONSULTE TAMBÉM:

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

O rótulo de pontuação de confiança da correspondência foi alterado
Para melhorar a usabilidade da correspondência de dados do Lightning Data, o rótulo Pontuação de correspondência substitui Pontuação
de confiança da correspondência. A pontuação indica o grau de correspondência de um registro do Lightning Data com um registro
do Salesforce. Ajuda a melhorar correspondências automáticas e manuais.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance e Unlimited ao usar pacotes
do Lightning Data para atualizar registros.

Por quê: A configuração de pontuação de correspondência mínima faz parte das configurações de regra para pacotes que dão suporte
a pontuações de correspondência.
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A pontuação de correspondência agora aparece quando os representantes de vendas estão escolhendo entre possíveis correspondências
para um registro.

CONSULTE TAMBÉM:

Selecione uma correspondência quando a correspondência automática não for a correta

Ajuda do Salesforce: Teste a configuração de pontuação de confiança (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Rótulos de campo de endereço foram alterados
Para alinhar campos do Lightning Data com objetos padrão e aprimorar a capacidade de uso internacionalmente, o rótulo Estado foi
alterado para Estado/Província, e CEP foi alterado para CEP/Código postal.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance e Unlimited ao usar pacotes
do Lightning Data para importar registros.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Descobrir empresas para importar como contas no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Integração com o Google: Maior produtividade ao compor emails e
sincronizações para alterações acionadas por API
Permita que os representantes trabalhem em seus negócios do Salesforce diretamente no Gmail™ e no Google Agenda. Se você tiver
personalizado o Salesforce para criar ou editar eventos usando a API, agora essas alterações serão sincronizadas com os calendários dos
representantes. O Lightning for Gmail oferece a opção de realizar o upgrade para uma experiência premium, que inclui um pacote de
recursos para aumentar a produtividade dos representantes ao compor emails.

NESTA SEÇÃO:

Lightning Sync para Google: Sincronização para atualizações acionadas por API e opções de sincronização flexível

Melhorias no Lightning Sync significam que mais eventos dos seus representantes de vendas serão sincronizados com os aplicativos
Google. Por exemplo, agora as alterações feitas a eventos por meio da API e mais eventos criados no Salesforce Classic são sincronizados.

Lightning Sync para Google: Sincronização para atualizações acionadas por API e
opções de sincronização flexível
Melhorias no Lightning Sync significam que mais eventos dos seus representantes de vendas serão sincronizados com os aplicativos
Google. Por exemplo, agora as alterações feitas a eventos por meio da API e mais eventos criados no Salesforce Classic são sincronizados.

NESTA SEÇÃO:

Obtenha mais flexibilidade com opções de edição e sincronização de evento

Configure representantes de vendas que estão trabalhando no Salesforce Classic para sincronizar nas duas direções ou do Salesforce
para o Google. Ao fazer isso, os representantes podem continuar criando e editando eventos por meio do Salesforce Classic. Com
essas opções de sincronização e edição adicionais no Salesforce Classic, os representantes têm a flexibilidade para trabalhar no que
faz mais sentido para os processos comerciais.

Sincronizar alterações de eventos feitas por meio da API

Mantenha mais dos seus dados em sincronia entre os aplicativos Salesforce e Google. Se você tiver personalizado o Salesforce para
criar ou editar eventos usando a API, agora essas alterações serão sincronizadas com os calendários dos representantes.

Obtenha mais flexibilidade com opções de edição e sincronização de evento
Configure representantes de vendas que estão trabalhando no Salesforce Classic para sincronizar nas duas direções ou do Salesforce
para o Google. Ao fazer isso, os representantes podem continuar criando e editando eventos por meio do Salesforce Classic. Com essas
opções de sincronização e edição adicionais no Salesforce Classic, os representantes têm a flexibilidade para trabalhar no que faz mais
sentido para os processos comerciais.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo móvel nas edições Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer.
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Como: Se os seus representantes já estiverem prontos para sincronizar nos dois sentidos ou do Salesforce para o Google, não será
necessária a configuração. Eventos criados e editados no Salesforce Classic são sincronizados automaticamente. Se você quiser alterar
as instruções de sincronização dos representantes, ajuste-as para as configurações do Lightning Sync em Configuração.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Definir configurações do Lightning Sync para Google para representantes (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Sincronizar alterações de eventos feitas por meio da API
Mantenha mais dos seus dados em sincronia entre os aplicativos Salesforce e Google. Se você tiver personalizado o Salesforce para criar
ou editar eventos usando a API, agora essas alterações serão sincronizadas com os calendários dos representantes.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Essa alteração afetará usuários que estão preparados para sincronizar eventos do Salesforce com o Google Calendar™, ou nos
dois sentidos.

Como: Os limites de evento e Lightning Sync normais se aplicam. Além disso, alterações aos participantes (Lightning Experience) ou
convidados (Salesforce Classic) não acionam a sincronização quando feitas por meio da API. As alterações de participantes e convidados
serão sincronizadas se forem feitas a outros campos de sincronização no evento.

Nenhuma configuração é necessária. As alterações com suporte feitas por meio da API serão sincronizadas automaticamente com base
nas configurações de sincronização existentes dos representantes.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor da API SOAP: Compromisso

Ajuda do Salesforce: Saiba como seus itens são sincronizados com o Lightning Sync (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Integração com a Microsoft®: Disponibilidade ao público em geral dos
recursos da Integração com o Outlook com Inbox, sincronização de série
de eventos, alteração de disponibilidade do Salesforce para Outlook
A integração com o Outlook com o Inbox agora está disponível ao público em geral e reúne os melhores recursos da integração do
Outlook e do Salesforce Inbox em uma única solução. Melhorias ao Lightning Sync significam que mais dos eventos dos seus representantes
de vendas são sincronizados. Se você nunca configurou o Salesforce para Outlook ou se seus representantes não estão trabalhando com
ele regularmente, o serviço não será mais oferecido. Porém, nossos produtos mais recentes, Integração com o Outlook (antes chamado
de Lightning para Outlook) e o Lightning Sync, estão prontos para atendê-lo. O Connect for Office será descontinuado no início de 2019.

NESTA SEÇÃO:

Integração com o Outlook: Complemento combinado no Office Store, disponibilidade ao público em geral de recurso do Inbox e
atalhos de texto

O Lightning for Outlook e o Salesforce Inbox agora estão disponíveis em um complemento combinado. Além disso, a experiência
premium com o Inbox está disponível ao público em geral com recursos extras.
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Lightning Sync para Microsoft® Exchange: Série de eventos e sincronização para atualizações acionadas por API

Melhorias ao Lightning Sync significam que mais dos eventos dos seus representantes de vendas são sincronizados com os aplicativos
Microsoft. Por exemplo, agora séries de eventos que os representantes criam no Lightning Experience e no aplicativo Salesforce são
sincronizadas. E as alterações feitas a eventos por meio da API são sincronizadas também.

Salesforce para Outlook: Disponibilidade e versões do produto

Obtenha as notícias mais recentes sobre disponibilidade e versões do produto.

Connect for Office: Descontinuação planejada para fevereiro de 2019

Prepare-se para dizer adeus aos complementos do Microsoft® Excel e Microsoft® Word e à Mala direta padrão. Se os seus representantes
de vendas usarem esses recursos, confira nossos artigos de descontinuação de produto para obter mais detalhes.

Integração com o Outlook: Complemento combinado no Office Store, disponibilidade
ao público em geral de recurso do Inbox e atalhos de texto
O Lightning for Outlook e o Salesforce Inbox agora estão disponíveis em um complemento combinado. Além disso, a experiência
premium com o Inbox está disponível ao público em geral com recursos extras.

NESTA SEÇÃO:

Lightning para Outlook e Salesforce Inbox combinados em um único complemento

Na loja da Microsoft, a listagem para o Lightning para Outlook agora se chama Salesforce. A integração leva aos representantes de
vendas à experiência do Salesforce no Microsoft® Outlook®, estejam eles configurados para usar recursos padrão ou recursos premium
do Inbox.

Aumente a produtividade do produto com a Integração do Outlook com o Inbox (disponível ao público em geral)

A integração do Outlook com o Inbox, chamada Inbox Beta para Outlook, na versão Summer '18, une os melhores recursos da
integração do Outlook e do Salesforce Inbox em uma única solução.

Economize tempo e melhore a consistência com atalhos texto

Você escreve as mesmas frases repetidamente ou usa as mesmas frases de assinatura em todos os seus emails? Economize tempo
e crie atalhos para as frases que você mais usa. Use atalhos para seções menores de texto que não exigem um modelo de email.

Lightning para Outlook e Salesforce Inbox combinados em um único complemento
Na loja da Microsoft, a listagem para o Lightning para Outlook agora se chama Salesforce. A integração leva aos representantes de vendas
à experiência do Salesforce no Microsoft® Outlook®, estejam eles configurados para usar recursos padrão ou recursos premium do Inbox.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer.

Como: O complemento do Salesforce disponível na loja da Microsoft é uma atualização ao complemento Lightning para Outlook e é
o complemento adequado para substituir o complemento do Inbox. O suplemento único fornece os recursos de integração do Outlook
de base, e a opção para adicionar recursos do Inbox para usuários com uma licença do Inbox. Se você já está usando o Lightning para
Outlook, está pronto e não precisa substituir o suplemento Lightning para Outlook que está instalado. Encontre todas as configurações
de integração na página integração com o Outlook e Sync na configuração do Salesforce.

Aumente a produtividade do produto com a Integração do Outlook com o Inbox (disponível ao
público em geral)
A integração do Outlook com o Inbox, chamada Inbox Beta para Outlook, na versão Summer '18, une os melhores recursos da integração
do Outlook e do Salesforce Inbox em uma única solução.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Os recursos do Inbox estão disponíveis na integração com o Outlook a usuários com uma licença do Inbox que estejam executando
o Microsoft Outlook.

Como: Uma licença do Inbox é exigida para executar recursos do Inbox. Se você estiver usando a integração do Outlook, contate o
representante da Salesforce para comprar o Inbox. Atribua cada representante de vendas que precise de acesso ao Inbox a Captura de
atividades do Einstein ou o Inbox sem o conjunto de permissões da Captura de atividades do Einstein, dependendo da sua configuração.

Para passar para a integração do Outlook com o Inbox do Salesforce Inbox, peça para cada representante de vendas substituir o suplemento
do Salesforce Inbox pelo suplemento do Salesforce disponível na loja da Microsoft.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Migrar os representantes para a Integração do Outlook com o Inbox (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização de versão)

Economize tempo e melhore a consistência com atalhos texto
Você escreve as mesmas frases repetidamente ou usa as mesmas frases de assinatura em todos os seus emails? Economize tempo e crie
atalhos para as frases que você mais usa. Use atalhos para seções menores de texto que não exigem um modelo de email.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Atalhos de texto estão disponíveis para usuário da integração do Outlook com Inbox.

Por quê: Use um atalho de texto para qualquer item, de saudações a texto padrão e frases e parágrafos que você deseja garantir que
sejam iguais em todos os emails que você envia.
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Como: Se você usar o painel de aplicativo de email padrão para a integração do Outlook com o Inbox, o componente Atalhos de texto
será incluído automaticamente para usuários com uma licença do Inbox. Se você tiver criado versões personalizadas do painel de
aplicativo de email, adicione o componente Atalhos de texto ao painel usando o Criador de aplicativo Lightning.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Compilar painéis de integração do Outlook personalizados (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização de versão)

Lightning Sync para Microsoft® Exchange: Série de eventos e sincronização para
atualizações acionadas por API
Melhorias ao Lightning Sync significam que mais dos eventos dos seus representantes de vendas são sincronizados com os aplicativos
Microsoft. Por exemplo, agora séries de eventos que os representantes criam no Lightning Experience e no aplicativo Salesforce são
sincronizadas. E as alterações feitas a eventos por meio da API são sincronizadas também.

NESTA SEÇÃO:

Sincronizar série de eventos entre o Microsoft® Calendars e o Salesforce

Agora que a série de eventos está disponível como um recurso beta no Lightning Experience e no aplicativo Salesforce, os
representantes de vendas podem manter os eventos sincronizados entre os calendários. Os representantes podem criar, reagendar
ou cancelar eventos dos calendários do Salesforce e da Microsoft.

Sincronizar alterações de eventos feitas por meio da API

Mantenha mais dos seus dados em sincronia entre os aplicativos Salesforce e Microsoft®. Se você tiver personalizado o Salesforce
para criar ou editar eventos usando a API, agora essas alterações serão sincronizadas com os calendários da Microsoft.

Obtenha mais flexibilidade com opções de edição e sincronização de evento

Configure representantes de vendas que estão trabalhando no Salesforce Classic para sincronizar nas duas direções ou do Salesforce
para o Microsoft® Exchange. Ao fazer isso, os representantes podem continuar criando e editando eventos por meio do Salesforce
Classic. Com essas opções de sincronização e edição adicionais, os representantes têm a flexibilidade para trabalhar no que faz mais
sentido para os processos comerciais.

A página Lightning Sync em Configuração tem um novo nome

Agora que o Lightning para Outlook se chama Integração com o Outlook:, renomeamos a página de configuração também. Atualize
suas configurações e outras definições do Lightning Sync usando a página de Configuração do Sync e Integração com o Outlook.

Sincronizar série de eventos entre o Microsoft® Calendars e o Salesforce
Agora que a série de eventos está disponível como um recurso beta no Lightning Experience e no aplicativo Salesforce, os representantes
de vendas podem manter os eventos sincronizados entre os calendários. Os representantes podem criar, reagendar ou cancelar eventos
dos calendários do Salesforce e da Microsoft.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer.

Como: Prepare seus representantes de vendas para a sincronização da série de eventos usando as respectivas configurações de
sincronização. Em Filtros do evento, selecione Sincronizar série de eventos.
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Sincronizar alterações de eventos feitas por meio da API
Mantenha mais dos seus dados em sincronia entre os aplicativos Salesforce e Microsoft®. Se você tiver personalizado o Salesforce para
criar ou editar eventos usando a API, agora essas alterações serão sincronizadas com os calendários da Microsoft.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Essa alteração afetará usuários que estão preparados para sincronizar eventos do Salesforce com seus calendários da Microsoft,
ou nos dois sentidos.

Como: Os limites de evento e Lightning Sync normais se aplicam. Além disso, alterações aos participantes (Lightning Experience) ou
convidados (Salesforce Classic) não acionam a sincronização quando feitas por meio da API. As alterações de participantes e convidados
serão sincronizadas se forem feitas a outros campos de sincronização no evento.

Nenhuma configuração é necessária. As alterações com suporte feitas por meio da API serão sincronizadas automaticamente com base
nas configurações de sincronização existentes dos representantes.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor da API SOAP: Compromisso

Ajuda do Salesforce: Saiba como seus itens são sincronizados com o Lightning Sync (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)
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Obtenha mais flexibilidade com opções de edição e sincronização de evento
Configure representantes de vendas que estão trabalhando no Salesforce Classic para sincronizar nas duas direções ou do Salesforce
para o Microsoft® Exchange. Ao fazer isso, os representantes podem continuar criando e editando eventos por meio do Salesforce Classic.
Com essas opções de sincronização e edição adicionais, os representantes têm a flexibilidade para trabalhar no que faz mais sentido
para os processos comerciais.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo móvel nas edições Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer.

Como: Se os seus representantes já estiverem prontos para sincronizar nos dois sentidos ou do Salesforce para o Exchange, não será
necessária a configuração. Eventos criados e editados no Salesforce Classic são sincronizados automaticamente. Se você quiser alterar
as instruções de sincronização dos representantes, ajuste-as para as configurações do Lightning Sync em Configuração.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Definir configurações do Lightning Sync para Google para representantes (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

A página Lightning Sync em Configuração tem um novo nome
Agora que o Lightning para Outlook se chama Integração com o Outlook:, renomeamos a página de configuração também. Atualize
suas configurações e outras definições do Lightning Sync usando a página de Configuração do Sync e Integração com o Outlook.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Lightning para Outlook e Salesforce Inbox combinados em um único complemento

Salesforce para Outlook: Disponibilidade e versões do produto
Obtenha as notícias mais recentes sobre disponibilidade e versões do produto.

NESTA SEÇÃO:

Salesforce para Outlook não disponível para novos clientes do produto

Se você nunca tiver configurado o Salesforce para Outlook ou seus representantes não estiverem fazendo login regularmente no
painel lateral, o serviço não será mais oferecido à sua organização. As boas notícias são que nossa próxima geração de produtos, a
Integração com o Outlook (antes conhecido como Lightning para Outlook) e Lightning Sync, estão ainda melhores para atendê-lo.
E como já experiência em que nos basear, os produtos introduzem melhorias significativas à integração com a Microsoft.

Nenhum patch do Salesforce para Outlook planejado

Por enquanto, não temos planos de liberar uma nova versão do Salesforce para Outlook em Winter '19. Os usuários regulares podem
continuar trabalhando usando o Salesforce para Outlook v3.4.3 e, se necessário, baixar o cliente da página de download do Salesforce
para Outlook. Melhor ainda, se você estiver pronto para aproveitar a funcionalidade aprimorada e os upgrades sem esforço, passe
para nossos recursos da próxima geração, a Integração com o Outlook (antes chamado de Lightning para Outlook) e Lightning Sync.
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Lembrete sobre perda de funcionalidade para versões anteriores

Quando a Microsoft® descontinuou o Internet Explorer® 8, 9 e 10, o Salesforce para Outlook parou de dar suporte a tais navegadores.
Assim, versões anteriores do Salesforce para Outlook criadas para serem executadas nesses navegadores perderam parte da
funcionalidade de painel lateral. Lembre-se de que, para continuar trabalhando com o Salesforce para Outlook, organizações com
usuários regulares podem fazer o upgrade para o Salesforce para Outlook v3.4.3, que é executado no Internet Explorer 11, ainda
compatível. Ou, melhor ainda, aproveite esta oportunidade para oferecer aos usuários funcionalidade aprimorada e upgrades sem
esforço passando para nossos recursos da próxima geração, a Integração com o Outlook (antes chamado de Lightning para Outlook)
e Lightning Sync.

Salesforce para Outlook não disponível para novos clientes do produto
Se você nunca tiver configurado o Salesforce para Outlook ou seus representantes não estiverem fazendo login regularmente no painel
lateral, o serviço não será mais oferecido à sua organização. As boas notícias são que nossa próxima geração de produtos, a Integração
com o Outlook (antes conhecido como Lightning para Outlook) e Lightning Sync, estão ainda melhores para atendê-lo. E como já
experiência em que nos basear, os produtos introduzem melhorias significativas à integração com a Microsoft.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Group, Contact Manager, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Da versão Winter '19 em diante, se você nunca tiver configurado o Salesforce para Outlook, o produto não estará disponível para
a sua organização. Se você tiver configurado o produto, mas nenhum usuário tiver feito login na última versão (Spring '18), o produto
não estará mais disponível para nenhum usuário na sua organização. Como administrador do Salesforce, você não tem acesso a
configurações do Outlook criadas anteriormente e não pode criar novas.

Se você tiver pelo menos um usuário do Salesforce para Outlook que tenha feito login durante a versão mais recente, o serviço continua
disponível para todos os usuários na sua organização. Qualquer usuário pode fazer login ou baixar o cliente mais recente. Os administradores
podem criar e editar configurações do Outlook, incluindo adicionar e remover usuários.

Por quê:  Os representantes podem fazer as mesmas coisas incríveis que faziam com o Salesforce para Outlook, mas nossa Integração
com o Outlook: e o Lightning Sync são melhores. Eles são melhores porque:

• Simplificam o processo administrativo. Atualizações manuais não são necessárias como eram com o Salesforce para Outlook. Sempre
que distribuirmos atualizações de produto, você as obterá automaticamente, junto com as versões do Salesforce que você recebe
três vezes ao ano.

• Estão disponíveis para usuários trabalhando tanto no Salesforce Classic quanto no Lightning Experience.

• Eles oferecem nossos recursos mais inovadores: layouts personalizados para diferentes usuários, experiência de email aprimorada e
controle total da experiência de sincronização do representante, para poupá-lo do esforço com configurações.

Como: Para aprender se você tem acesso ao Salesforce para Outlook, os administradores podem navegar para a página de Configuração
do Outlook em Configuração. Os usuários podem navegar para a página do Complemento para desktop do Salesforce para Outlook nas
suas configurações pessoais. De ambas as páginas, os clientes que não têm acesso veem um anúncio de que o Salesforce para Outlook
não está mais disponível. Na página Configuração do Outlook, os administradores recebem os recursos de configuração para Integração
com o Outlook e Lightning Sync. Vinculamos esses recursos aqui, assim você não precisa ficar procurando por eles.

CONSULTE TAMBÉM:

Trailhead: Faça a mudança do Salesforce para Outlook (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

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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Nenhum patch do Salesforce para Outlook planejado
Por enquanto, não temos planos de liberar uma nova versão do Salesforce para Outlook em Winter '19. Os usuários regulares podem
continuar trabalhando usando o Salesforce para Outlook v3.4.3 e, se necessário, baixar o cliente da página de download do Salesforce
para Outlook. Melhor ainda, se você estiver pronto para aproveitar a funcionalidade aprimorada e os upgrades sem esforço, passe para
nossos recursos da próxima geração, a Integração com o Outlook (antes chamado de Lightning para Outlook) e Lightning Sync.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e Lightning Experience nas edições Group, Contact Manager, Essentials, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Confira as notas de versão periodicamente para aprender se uma versão nova está disponível em Winter '19.

CONSULTE TAMBÉM:

Trailblazer Community do Salesforce: Notas de versão do Salesforce para Outlook v3.4.3 (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Trailhead: Saiba mais sobre a mudança do Salesforce para Outlook (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Lembrete sobre perda de funcionalidade para versões anteriores
Quando a Microsoft® descontinuou o Internet Explorer® 8, 9 e 10, o Salesforce para Outlook parou de dar suporte a tais navegadores.
Assim, versões anteriores do Salesforce para Outlook criadas para serem executadas nesses navegadores perderam parte da funcionalidade
de painel lateral. Lembre-se de que, para continuar trabalhando com o Salesforce para Outlook, organizações com usuários regulares
podem fazer o upgrade para o Salesforce para Outlook v3.4.3, que é executado no Internet Explorer 11, ainda compatível. Ou, melhor
ainda, aproveite esta oportunidade para oferecer aos usuários funcionalidade aprimorada e upgrades sem esforço passando para nossos
recursos da próxima geração, a Integração com o Outlook (antes chamado de Lightning para Outlook) e Lightning Sync.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e Lightning Experience nas edições Group, Contact Manager, Essentials, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Seus usuários veem uma mensagem no painel lateral para alertá-los de que estão trabalhando com uma versão desatualizada
do Salesforce para Outlook. A mensagem incentiva os usuários a fazer o upgrade para o Internet Explorer 11 a fim de evitar comportamento
inesperado.

CONSULTE TAMBÉM:

Notas da versão Spring '17: Fim do suporte a vários aplicativos da Microsoft®

Ajuda do Salesforce: Requisitos do sistema do Salesforce para Outlook (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Trailblazer Community do Salesforce: Notas de versão do Salesforce para Outlook v3.4.3 (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Trailhead: Saiba mais sobre a mudança do Salesforce para Outlook (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Connect for Office: Descontinuação planejada para fevereiro de 2019
Prepare-se para dizer adeus aos complementos do Microsoft® Excel e Microsoft® Word e à Mala direta padrão. Se os seus representantes
de vendas usarem esses recursos, confira nossos artigos de descontinuação de produto para obter mais detalhes.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: O complemento Connect for Office Excel será descontinuado

Artigo do Knowledge: O complemento Connect for Office Word e a Mala direta padrão serão descontinuados

Salesforce CPQ and Billing: Mais opções de assinatura e estratégias de
precificação e aprimoramentos ao gateway de faturamento e pagamento
Crie assinaturas que nunca expiram e precifique os produtos com base no uso. Economize tempo com campos de pedido pré-preenchidos
no Lightning. Explore a funcionalidade expandida para rastrear respostas do gateway, consolidando transações de faturamento em
novos pedidos e cancelamentos de pedido, e muito mais.

NESTA SEÇÃO:

Salesforce CPQ: Mais opções de precificação e tipo de assinatura, método de precificação aprimorado para percentual do total de
produtos e menos inserção de dados no Lightning

Permita que os clientes recebam serviços indefinidamente, precifique seus produtos com base no uso do cliente, precifique o
percentual do total de produtos com base no pacote inteiro e preencha previamente campos do pedido no Lightning para reduzir
a inserção de dados.

Salesforce Billing: Aprimoramentos a ajustes de receita e gateway de pagamento, gerenciamento simplificado para várias transações
de faturamento e cancelamentos mais fáceis para produtos do pedido

Rastreie suas respostas de gateway, reembolse pagamentos com falha e altere seus saldos de agendamento de receita. Consolide
suas transações de faturamento em uma única linha de fatura e crie um plano de fatura de cancelamento.

Salesforce CPQ: Mais opções de precificação e tipo de assinatura, método de
precificação aprimorado para percentual do total de produtos e menos inserção de
dados no Lightning
Permita que os clientes recebam serviços indefinidamente, precifique seus produtos com base no uso do cliente, precifique o percentual
do total de produtos com base no pacote inteiro e preencha previamente campos do pedido no Lightning para reduzir a inserção de
dados.

Nota:  O Salesforce CPQ é oferecido por um custo extra. Para obter informações sobre preços, entre em contato com seu executivo
de conta na Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Configure o Salesforce CPQ Winter '19

Depois de instalar o novo pacote Salesforce CPQ, configure novos recursos e atualize os layouts de página.

Gerar assinaturas sem datas de término

Os usuários do Salesforce CPQ agora podem criar contratos com assinaturas que não têm datas de término e, portanto, não precisam
ser renovadas. Assinaturas perenes permitem aos clientes receber serviços indefinidamente até que as assinaturas do contrato sejam
canceladas.
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Definição de taxas de preço para produtos baseados em uso (Beta)

Defina preços para seus produtos por assinatura com base em tarifas predefinidas para consumo do usuário do produto ou serviço
que você está vendendo. Você pode configurar suas unidades de uso e diferentes taxas de precificação com base no volume de
uso.

Precifique produtos de percentual do total com base em todo o pacote

Nós adicionamos o valor Toda a hierarquia ao campo Escopo de percentual do total da opção do produto. Escolha-o para basear
seu preço do produto de percentual do total fora de toda a configuração do pacote do qual ele faz parte, incluindo todos os pacotes
pai e filho. Esse escopo exclui apenas outros produtos de percentual do total na configuração.

Campos de pedido previamente preenchidos no Lightning

A ação Criar pedido no Lightning agora preenche previamente os campos do cabeçalho do pedido padrão. Esse recurso simplifica
a criação de pedido manual no Lightning, reduzindo a entrada de dados manual e garantindo a precisão dos dados.

Use o Editor de rich text aprimorado

O editor de rich text do Salesforce CPQ agora usa as mesmas marcas HTML que o Lightning Experience, o que proporciona uma
experiência mais consistente. O novo editor de rich text usa algumas marcas HTML diferentes em comparação ao editor rich text
que usamos no Salesforce CPQ Summer '18 e anteriores.

Configure o Salesforce CPQ Winter '19
Depois de instalar o novo pacote Salesforce CPQ, configure novos recursos e atualize os layouts de página.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições do Salesforce CPQ.

Como:

1. Depois que você tiver recebido seu link de instalação do pacote para o Salesforce CPQ 216 (Winter '19), siga as etapas em
https://help.salesforce.com/articleView?id=cpq_install_cpq_package.htm.

Importante:  Se você estiver fazendo upgrade de uma versão anterior à Salesforce CPQ 214.12.2, primeiro faça o upgrade
para 214.12.2 ou uma versão 214 posterior. Em seguida, faça o upgrade para sua versão 216 desejada.

2. Após a instalação, adicione o seguinte valor da lista de opções ao campo Escopo de percentual do total da opção do produto.

• Rótulo: Toda a hierarquia

• Nome da API: Toda a hierarquia

Gerar assinaturas sem datas de término
Os usuários do Salesforce CPQ agora podem criar contratos com assinaturas que não têm datas de término e, portanto, não precisam
ser renovadas. Assinaturas perenes permitem aos clientes receber serviços indefinidamente até que as assinaturas do contrato sejam
canceladas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições do Salesforce CPQ.

Quem: Assinaturas perenes estão disponíveis para usuários do Salesforce CPQ.

Como: Para habilitar assinaturas perenes, você primeiro deve Definir as configurações de pacote do Salesforce CPQ.

Navegue para Assinaturas e renovações e selecione Habilitar assinaturas perenes. Salve suas alterações.

Se você for um usuário atual do Salesforce CPQ, adicione manualmente os novos valores da lista de opções ao campo Tipo de assinatura
no produto:

• Perene

• Renovável/Perene
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Os valores da lista de opções são adicionados automaticamente ao campo Tipo de assinatura para novos usuários do Salesforce CPQ.

Para adicionar a caixa de seleção perene ao layout de página do contrato, localize o layout de página para contratos.

• Se estiver usando o Lightning Experience, insira Gerenciador de objetos  na caixa Busca rápida em Configuração e selecione
Gerenciador de objetos. Em seguida, clique em Contrato e role a tela até a seção Layouts de página.

• Se estiver usando o Salesforce Classic, em Configuração, insira Contrato  na caixa Busca rápida e selecione Layouts de página.

Ao lado do layout de Contrato do CPQ, clique em Editar. No painel superior, insira Perene  na caixa Busca rápida. Arraste o campo
para uma seção vazia e salve suas alterações.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Assinaturas perenes

Ajuda do Salesforce: Configuração de suas assinaturas perenes

Ajuda do Salesforce: Cotar e gerenciar assinaturas perenes

Definição de taxas de preço para produtos baseados em uso (Beta)
Defina preços para seus produtos por assinatura com base em tarifas predefinidas para consumo do usuário do produto ou serviço que
você está vendendo. Você pode configurar suas unidades de uso e diferentes taxas de precificação com base no volume de uso.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições do Salesforce CPQ.

Nota:  Por se tratar de um recurso beta, Precificação baseada em uso é uma prévia 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 Precificação baseada em uso no IdeaExchange e por
meio da Trailblazer Community. Para obter informações sobre a ativação desse recurso em sua organização, entre em contato
com a Salesforce.

Por quê: Precificação com base em uso permite aos representantes de vendas definir taxas de preço para serviços consumíveis. As taxas
de preço costumam ser determinadas por meio de negociação com o cliente, pesquisa de tendências de gastos dos clientes e discussão
com a equipe de estratégia de precificação.

Como: Depois de o representante de vendas concordar com um plano de taxação, ele pode usar o objeto Agenda de consumo para
agrupar as taxas no Salesforce.
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Agendas de consumo definem a unidade de medida (1) e o método de classificação (2) para todas as tarifas da agenda. Você pode
associar uma agenda de consumo a vários produtos, ou várias agendas de consumo a um produto que tenha vários tipos de uso. A
agenda de consumo também define a frequência de cobrança (3) que o Salesforce Billing usa para faturar o produto.

Todas as agendas de consumo exigem pelo menos uma tarifa de consumo.

A taxa de consumo define um limite baseado em unidade para uso (1) e define a taxa de precificação (2) para produtos que se enquadra
dentro daquele limite. O método de precificação (3) especifica se devemos precificar o uso naquele limite a uma taxa simples ou por
unidade de uso. Por exemplo, uma agenda de consumo para um plano de dados de telefone poderia ter duas taxas de consumo: US$ 0,10
por minuto para os primeiros 200 minutos e US$ 0,20 por minuto para 201 minutos ou mais.
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Quando você cobrar o cliente por um produto de uso, definirá o preço real do produto com base na quantidade de uso do cliente
durante o período de uso e onde a quantidade se enquadra nas suas taxas de uso.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Produtos baseados em uso (beta)

Ajuda do Salesforce: Definir taxas de preço de produto por uso (beta)

Ajuda do Salesforce: Fluxo de dados de produto por uso (beta)

Ajuda do Salesforce: Casos de uso para precificação baseada em uso (beta)

Ajuda do Salesforce: Criar uma configuração da precificação por uso básica (beta)

Precifique produtos de percentual do total com base em todo o pacote
Nós adicionamos o valor Toda a hierarquia ao campo Escopo de percentual do total da opção do produto. Escolha-o para basear seu
preço do produto de percentual do total fora de toda a configuração do pacote do qual ele faz parte, incluindo todos os pacotes pai e
filho. Esse escopo exclui apenas outros produtos de percentual do total na configuração.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições do Salesforce CPQ.

Por quê: Anteriormente, escopos de percentual do total não podiam cobrir pacotes filho nem nada acima do primeiro nível de um
pacote pai. Você precisava realizar vários produtos de percentual do total para cobrir cada configuração do pacote em um produto.
Escopos de hierarquia reduzem o número de produtos de percentual do total exigidos para cobrir toda a configuração do seu pacote.
Este escopo será útil se você quiser uma única opção de produto de percentual do total de garantia que cubra um pacote com vários
níveis de pacotes pai e filho.

Neste exemplo, a Opção A inclui todo o valor de US$ 1.155 da configuração neste escopo.

Como: Em sua opção de produto para um produto de percentual do total, escolha o valor Toda a hierarquia para o campo Escopo de
percentual do total.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Usar produtos de percentual do total em um pacote

Campos de pedido previamente preenchidos no Lightning
A ação Criar pedido no Lightning agora preenche previamente os campos do cabeçalho do pedido padrão. Esse recurso simplifica a
criação de pedido manual no Lightning, reduzindo a entrada de dados manual e garantindo a precisão dos dados.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience em todas as edições do Salesforce CPQ.

Como: Verificar se meu domínio está habilitado. O processo para adicionar o botão ao layout da sua página é o mesmo para a sua
oportunidade e cotação. Para adicionar a Ação do Lightning ao layout da página, peça para o seu administrador seguir estas etapas. Por
exemplo, para adicionar a ação à sua página de oportunidade, localize o layout da página para Oportunidade. Em Configuração, na caixa
Busca rápida, insira Gerenciador de objetos  e selecione Gerenciador de objetos.

Em seguida, clique em Oportunidade e role a tela até a seção Layouts de página. Ao lado do layout Pedido do CPQ, clique em Editar.
Navegue para Ações do Lightning e móveis e insira Criar pedido  na caixa Busca rápida.

Nota:  Há dois botões de Criar pedido, um para o Salesforce Classic e outro para o Lightning Experience. Focalize o botão para
ver o nome. Selecione o botão com o nome Opportunity.CreateOrderLightning ou Quote.CreateOrderLightning.

Arraste a ação para uma seção vazia em Ações do Lightning Experience e salve suas alterações.

Use o Editor de rich text aprimorado
O editor de rich text do Salesforce CPQ agora usa as mesmas marcas HTML que o Lightning Experience, o que proporciona uma experiência
mais consistente. O novo editor de rich text usa algumas marcas HTML diferentes em comparação ao editor rich text que usamos no
Salesforce CPQ Summer '18 e anteriores.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições do Salesforce CPQ.

Como:  Aqui estão algumas das marcas HTML mais usadas que mudaram.

Nova marca HTMLMarca HTML antiga

<abbr><acronym>

<strong><b>

<p>  ou <p><br><p><br>

<em><i>

Campos de rich text que os representantes de vendas salvaram em uma versão anterior do Salesforce CPQ podem ter pequenas diferenças
depois de você salvá-los na versão Winter '19. Adicionamos um alerta quando você abre um campo de rich text pela primeira vez salvo
em uma versão anterior do CPQ.

O novo editor de rich text mostra algumas marcas de modo diferente. Ao trabalhar com o editor de rich text aprimorado, aqui estão
algumas alterações adicionais a lembrar.

• A maior parte do conteúdo é encapsulada em <p>, em vez de <div>. Conteúdo de rich text que você formatou antes da versão
Winter '19 é encapsulado em <p>  depois de você abri-lo e salvá-lo com o novo editor de rich text.

• As marcas de fechamento são removidas quando não são necessárias. Por exemplo, <img src=”someSource”></img>
torna-se <img src=”someSource”>.

• O conteúdo normalmente termina com <p><br></p>.
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Salesforce Billing: Aprimoramentos a ajustes de receita e gateway de pagamento,
gerenciamento simplificado para várias transações de faturamento e cancelamentos
mais fáceis para produtos do pedido
Rastreie suas respostas de gateway, reembolse pagamentos com falha e altere seus saldos de agendamento de receita. Consolide suas
transações de faturamento em uma única linha de fatura e crie um plano de fatura de cancelamento.

Nota:  Você precisa ter o Salesforce CPQ para instalar o Salesforce Billing. Algumas assinaturas oferecem esse pacote por um custo
extra. Para obter informações sobre preços, entre em contato com seu executivo de conta na Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Gateway de pagamento: Rastreamento de respostas do gateway e reembolso de pagamentos com falha

O Salesforce Billing chama o gateway de pagamento para fazer uma solicitação de pagamento usando o banco de um cliente. O
gateway então responde com resultados da solicitação de pagamento. Veja os resultados da solicitação no objeto da transação de
pagamento. Se o gateway fizer o pagamento, mas um erro do sistema impedir o gateway de responder ao Salesforce Billing, você
agora poderá reembolsar o pagamento no gateway.

Agenda de receita: Campos de Ajustes de receita e Valor de receita

Agendas de receita armazenam registros de transação de receita que você fez com relação a uma linha de fatura. Os campos de
valor de receita da agenda permitem que você veja a receita reconhecida, não reconhecida, disponível e adiada na sua agenda. Você
pode usar ajustes de receita se precisar aumentar ou diminuir o valor disponível da sua agenda de receita ou transferi-lo para o valor
disponível em uma agenda diferente. O Salesforce Billing atualiza os campos de valor da receita da agenda para refletir qualquer
ajuste de receite.

Crie linhas de subfatura para transações de cobrança

Geralmente, as transações de cobrança são criadas de planos de fatura. Agora você pode aproveitar a funcionalidade de linha de
subfatura para transações de faturamento a serem consolidadas em uma única linha de fatura para o mesmo produto do pedido
em seus pedidos novos e cancelamentos de pedido.

Cancelar produtos do pedido usando planos de fatura

Os administradores podem configurar planos de fatura condicionais para novos pedidos e cancelamentos de pedidos. Para cancelar
produtos do pedido com cronogramas de faturamento e transações de faturamento, selecione um plano de fatura de cancelamento.

Fazendo o upgrade para o Salesforce Billing Winter '19

Antes de fazer o upgrade para o Salesforce Billing Winter '19, sua organização deve seguir os novos requisitos de layout de página.

Gateway de pagamento: Rastreamento de respostas do gateway e reembolso de pagamentos
com falha
O Salesforce Billing chama o gateway de pagamento para fazer uma solicitação de pagamento usando o banco de um cliente. O gateway
então responde com resultados da solicitação de pagamento. Veja os resultados da solicitação no objeto da transação de pagamento.
Se o gateway fizer o pagamento, mas um erro do sistema impedir o gateway de responder ao Salesforce Billing, você agora poderá
reembolsar o pagamento no gateway.
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NESTA SEÇÃO:

Rastrear respostas do gateway de pagamento

Adicionamos o campo Status do gateway a transações de pagamento. Mesmo que uma execução de pagamento seja bem-sucedida,
erros externos, como problemas com a conta do cliente ou problemas com o servidor, podem impedir o gateway de realizar o
pagamento de fato usando o banco do cliente. Os gateways têm muitos códigos de resposta diferentes com base no tipo de erro.
O Salesforce Billing agora filtra os códigos de resposta em um dos sete valores de status do gateway em sua transação de pagamento.

Reembolsar um pagamento com falha no gateway

Adicionamos o botão Tentar reembolsar e desbloquear as transações de pagamento. Quando houver uma falha de comunicação
entre o Salesforce Billing e o gateway, use esse botão para desbloquear suas faturas e verificar se o gateway ainda tem um pagamento.
Se tiver, o Salesforce Billing reembolsará o pagamento no gateway e desbloqueará sua fatura para que execuções de pagamento
futuras possam tentar realizar um pagamento outra vez.

Rastrear respostas do gateway de pagamento

Adicionamos o campo Status do gateway a transações de pagamento. Mesmo que uma execução de pagamento seja bem-sucedida,
erros externos, como problemas com a conta do cliente ou problemas com o servidor, podem impedir o gateway de realizar o pagamento
de fato usando o banco do cliente. Os gateways têm muitos códigos de resposta diferentes com base no tipo de erro. O Salesforce Billing
agora filtra os códigos de resposta em um dos sete valores de status do gateway em sua transação de pagamento.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições do Salesforce Billing.

Quem: Você precisa do Salesforce CPQ para instalar o Salesforce Billing. Algumas assinaturas oferecem esse pacote por um custo extra.
Para obter informações sobre preços, entre em contato com seu executivo de conta na Salesforce.

Por quê: Você pode revisar o status do gateway para ver se a sua solicitação de pagamento foi bem-sucedida ou se o gateway não
conseguiu fazer o pagamento. Se você não conseguiu fazer o pagamento, poderá realizar a ação corretiva com base no tipo de resposta
recebido. Por exemplo, se a solicitação de pagamento falhar devido a um número de cartão de crédito incorreto, você poderá atualizar
o número no método de pagamento do cliente e tentar realizar o pagamento novamente.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Gerenciamento de resultados da execução de pagamento

Reembolsar um pagamento com falha no gateway

Adicionamos o botão Tentar reembolsar e desbloquear as transações de pagamento. Quando houver uma falha de comunicação entre
o Salesforce Billing e o gateway, use esse botão para desbloquear suas faturas e verificar se o gateway ainda tem um pagamento. Se
tiver, o Salesforce Billing reembolsará o pagamento no gateway e desbloqueará sua fatura para que execuções de pagamento futuras
possam tentar realizar um pagamento outra vez.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições do Salesforce Billing.

Quem: Você precisa do Salesforce CPQ para instalar o Salesforce Billing. Algumas assinaturas oferecem esse pacote por um custo extra.
Para obter informações sobre preços, entre em contato com seu executivo de conta na Salesforce.

Por quê: Quando o Salesforce Billing faz uma chamada ao gateway, o gateway tenta fazer um pagamento ao banco do cliente e então
comunicar essa informação ao Salesforce Billing. O Salesforce Billing então faz um registro de pagamento usando as informações de
resposta do gateway.

Porém, erros inesperados podem interromper a comunicação do Salesforce Billing com o gateway de pagamento antes que o Salesforce
Billing tenha a oportunidade de fazer um registro de pagamento correspondente. Nesse caso, o Salesforce Billing não pode avaliar se o
gateway de fato contém um pagamento ao banco do cliente. O Salesforce Billing bloqueia faturas relacionadas até você poder revisar
se o gateway contém o pagamento. Se o gateway não contiver o pagamento, esse desbloqueio impedirá que execuções de pagamento
futuras capturem a fatura, fazendo outra chamada ao gateway e possivelmente cobrando o cliente duas vezes.
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Você pode desbloquear a fatura e então verificar se o gateway contém um pagamento. Se contiver, o gateway reembolsará o pagamento
também. Você então pode prosseguir para tentar outro pagamento, ou deixar a fatura aberta para futuras execuções de pagamento.

Agenda de receita: Campos de Ajustes de receita e Valor de receita
Agendas de receita armazenam registros de transação de receita que você fez com relação a uma linha de fatura. Os campos de valor
de receita da agenda permitem que você veja a receita reconhecida, não reconhecida, disponível e adiada na sua agenda. Você pode
usar ajustes de receita se precisar aumentar ou diminuir o valor disponível da sua agenda de receita ou transferi-lo para o valor disponível
em uma agenda diferente. O Salesforce Billing atualiza os campos de valor da receita da agenda para refletir qualquer ajuste de receite.

NESTA SEÇÃO:

Campos de Valor da receita

As agendas de receita agora contêm campos que mostram quanta receita foi distribuída e quanta receita resta a ser distribuída, caso
reste alguma. Use esses campos para manutenção de registro e identificação de agendas de receita que exigem mais revisão e
distribuição de transações de receita.

Alterar saldos de agenda de receita disponíveis com ajustes de receita

Quando você deseja alterar sua agenda de receita inicial, pode precisar aumentar ou diminuir o valor disponível da agenda de receita
ou transferi-lo para o valor disponível em uma agenda diferente. Você pode usar ajustes de receita para alterar o valor disponível da
agenda de receita.

Campos de Valor da receita

EDIÇÕES

Disponível em: Salesforce
Billing Winter '19 e
posteriores

As agendas de receita agora contêm campos que mostram quanta receita foi distribuída e quanta
receita resta a ser distribuída, caso reste alguma. Use esses campos para manutenção de registro
e identificação de agendas de receita que exigem mais revisão e distribuição de transações de
receita.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições
do Salesforce Billing.

Quem: Você precisa do Salesforce CPQ para instalar o Salesforce Billing. Algumas assinaturas
oferecem esse pacote por um custo extra. Para obter informações sobre preços, entre em contato com seu executivo de conta na
Salesforce.

Por quê: Use esses campos para manutenção de registro e identificação de agendas de receita que exigem mais revisão e distribuição
de transações de receita.

Como: No objeto de agenda de receita, revise os seguintes campos.

Total
O valor total disponível quando a agenda de receita é criada.

Ajustes
O total de alterações criadas por meio de ajustes de receita a essa agenda de receita.

Reconhecido
A soma das transações de receita dessa agenda de receita que foram reconhecidas e distribuídas a períodos financeiros encerrados.

Não reconhecido
A soma das transações de receita dessa agenda de receita que não foram reconhecidas e distribuídas a períodos financeiros em
aberto.

Disponível
O valor total nessa agenda de receita, incluindo ajustes, que não foi distribuído a nenhuma transação de receita.
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Adiado
O valor total da receita, mais quaisquer ajustes que ainda não tenham sido reconhecidos.

Alterar saldos de agenda de receita disponíveis com ajustes de receita

Quando você deseja alterar sua agenda de receita inicial, pode precisar aumentar ou diminuir o valor disponível da agenda de receita
ou transferi-lo para o valor disponível em uma agenda diferente. Você pode usar ajustes de receita para alterar o valor disponível da
agenda de receita.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições do Salesforce Billing.

Quem: Você precisa do Salesforce CPQ para instalar o Salesforce Billing. Algumas assinaturas oferecem esse pacote por um custo extra.
Para obter informações sobre preços, entre em contato com seu executivo de conta na Salesforce.

Por quê:  Às vezes, você pode precisar alterar sua agenda de receita. Por exemplo, você faturou um contrato de plano de dados trimestral
presumindo que seu cliente usaria US$ 100 de dados a cada mês, mas ele usou US$ 80 a cada mês, em vez disso. Lembre-se de que
você primeiro cria a agenda de receita e então cria transações de receita para corresponder ao valor total da agenda. Isso significa que
você tem uma agenda de receita com um valor total de US$ 300, enquanto recebeu US$ 240 em receita real. Para garantir que todas as
alterações de valor sejam rastreadas para auditorias e contabilidade, o Salesforce Billing não permite que você edite diretamente o valor
total da agenda de receita. Embora você possa editar os valores da transação de receita, essas alterações não afetam o valor total da
agenda de receita. Porém, você pode criar um ajuste de receita para o valor total que você deseja alterar na sua programação.

Os ajustes de receita contêm linhas de ajuste de receita, cujos valores totais se acumulam para o valor total do ajuste de receita. Cada
linha de ajuste de receita tem uma pesquisa para uma programação de receita. Dessa maneira, você pode associar diferentes linhas a
diferentes programações, se necessário. Para reduzir o valor da sua agenda de receita em US$ 60, você poderia criar um ajuste de receita
com uma linha de ajuste de receita de -US$ 60. Quando você publica seu ajuste de receita, ele reduz o valor disponível da sua agenda
de receita em US$ 60. A alteração ao valor disponível então reduz o valor total da agenda em US$ 60 também.

Você também pode transferir valores disponíveis entre as programações de receita. No Salesforce Billing, isso significa que o seu ajuste
de receita tem um valor de zero. Por exemplo, você poderia ter um ajuste de receita com uma linha de US$ 10 direcionado à Programação
de receita A e uma linha de -US$ 10 direcionada à programação de receita B. Você também poderia ter um ajuste de receita com uma
linha de US$ 30 direcionado para Programação de receita A, uma linha de -US$ 15 direcionada à Programação de receita B e uma linha
de -US$ 15 direcionada à Programação de receita C.

Como: Para começar, vá para o modo de exibição de lista de ajuste de receita e clique em Novo. Dê um nome ao ajuste e direcione a
programação de receita.
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Para criar linhas de ajuste de receita, vá para a lista relacionada de Linha de ajuste de receita do seu ajuste de receita e clique em Novo.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Ajustes de receita

Crie linhas de subfatura para transações de cobrança
Geralmente, as transações de cobrança são criadas de planos de fatura. Agora você pode aproveitar a funcionalidade de linha de subfatura
para transações de faturamento a serem consolidadas em uma única linha de fatura para o mesmo produto do pedido em seus pedidos
novos e cancelamentos de pedido.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições do Salesforce Billing.

Cancelar produtos do pedido usando planos de fatura
Os administradores podem configurar planos de fatura condicionais para novos pedidos e cancelamentos de pedidos. Para cancelar
produtos do pedido com cronogramas de faturamento e transações de faturamento, selecione um plano de fatura de cancelamento.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições do Salesforce Billing.

Fazendo o upgrade para o Salesforce Billing Winter '19
Antes de fazer o upgrade para o Salesforce Billing Winter '19, sua organização deve seguir os novos requisitos de layout de página.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições do Salesforce Billing.

Quem: Você precisa ter o Salesforce CPQ para instalar o Salesforce Billing. Algumas assinaturas oferecem esse pacote por um custo extra.
Para obter informações sobre preços, entre em contato com seu executivo de conta na Salesforce.

Como:  Nós adicionamos uma guia de plano de fatura padrão. Se você já estiver usando uma guia de plano de fatura personalizada,
exclua-a antes do upgrade.
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Do Salesforce Billing Winter '19 em diante, agendados de pagamento exigem um valor para o campo Gateway de pagamento. Se
qualquer um dos seus agendadores de pagamento ativos não tiver um gateway, atualize os campos de Gateway de pagamento antes
do upgrade.

O Salesforce Billing Winter '19 requer as versões Winter '19 de cada gateway de pagamento.

O Salesforce Billing Winter '19 adicionou os seguintes conjuntos de permissões para cada gateway de pagamento.

• CyberSourceAdmin

• PayeezyAdmin

• PayFlowProAdmin

• AuthorizeDotNetAdmin

Aplique esses conjuntos de permissões aos perfis do usuário após o upgrade.

Pardot: Lightning Experience, aceitação facilitada, conversão de programa
de engajamento, sincronização de membro da campanha e outras
maravilhas
O Pardot no Lightning Experience está disponível ao público em geral! As novas configurações permitem que você aceite facilmente
clientes potenciais sincronizados. O Engagement Studio torna muito simples converter programas para permitir a reentrada de cliente
potencial e oferece filtros de dados para estatísticas. Sincronize clientes potenciais diretamente com o Salesforce como membros da
campanha e procure alguns painéis remodelados referentes ao produto. A versão mais recente do Sistema de design do Lightning traz
pequenas alterações à UI para o Pardot.

NESTA SEÇÃO:

Alinhe Vendas e Marketing em uma única plataforma com o Pardot no Lightning Experience (disponível ao público em geral)

O Pardot no Lightning Experience ajuda usuários a serem mais produtivos mantendo-os no Salesforce. O aplicativo não é mais uma
única guia, portanto, já se foram os dias de usar o Pardot em uma janela separada e gerenciar menus duplicados com navegação
confusa. O aplicativo tem uma navegação e um layout totalmente novos e personalizados para o Lightning Experience.

Aceite facilmente clientes potenciais que optaram por rejeitar a sincronização com o Salesforce

Realize facilmente a aceitação de clientes potenciais sincronizados de volta aos emails do Pardot. Anteriormente, se o campo de
rejeição era selecionado por um cliente potencial, você não podia aceitar de volta um cliente potencial sincronizado nos emails do
Pardot sem muita dificuldade. Você precisava cancelar a verificação do conector do Salesforce-Pardot ou tentar atualizar os registros
nos dois sistemas ao mesmo tempo. Agora, os administradores do Pardot podem alterar o comportamento de sincronização desse
campo para permitir que os usuários substituam o status de rejeição de um cliente potencial para possibilitar o envio de email para
eles outra vez. Os usuários podem aceitar até 100 clientes potenciais por dia por conta.

Converter programas de engajamento para permitir repetição (beta)

Transforme um programa de engajamento bem-sucedido em uma potência adicionando a configuração de reentrada no programa.
Participe desse beta continuado para ver o que acontece quando você dá aos clientes potenciais uma segunda chance em um
programa do Engagement Studio.

Filtre a tela do Engagement Studio por data

Veja como seu programa se saiu durante um período específico. Como sempre, você vê estatísticas rápidas para cada etapa do
programa. Para ver dados completos novamente, selecione o filtro Todo o tempo.
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Painéis do B2B Marketing Analytics alterados

Atualizamos alguns pontos nos painéis do B2B Marketing Analytics para que você obtenha as informações certas quando precisar.
O painel de marketing baseado em conta agora exclui oportunidades do Pardot que não estão sincronizadas com a oportunidade
ou a conta do Salesforce. Rótulos mais descritivos de atualizações de fórmula aparecem nos painéis Atribuição multitoque e Pipeline.

Crie membros da campanha do Salesforce com base em clientes potenciais

Junto com Campanhas conectadas, clientes potenciais associados a campanhas do Pardot agora podem ser sincronizadas a campanhas
do Salesforce conectadas como membros da campanha. Ative Campanhas conectadas e Sincronização de membro para encontrar
clientes potenciais adquiridos pelo Pardot (primeiro contato) nas suas campanhas do Salesforce. Ao ativá-las em contatos, diremos
qual campanha influenciou no negócio.

UI do Pardot recebe uma minitransformação

Atualizamos a interface do usuário do Pardot para a versão mais recente do Salesforce Lightning Design System (SLDS). Essa atualização
mudou a UI. A maior mudança está nos alertas de notificação que mudaram de azul para cinza. Há também alterações menores,
como tons de cinza levemente mais escuros e cabeçalhos de página mais marcantes.

Use a extensão Engage para Gmail com a nova interface do usuário do Gmail

A extensão Engage para Gmail agora tem suporte para a nova interface do usuário do Gmail.

Habilitar email operacional

Os administradores agora podem habilitar emails operacionais em suas contas do Pardot. Esse recurso permite aos administradores
ignorar a adesão de marketing por email para um conjunto específico de emails enviados.

Execute uma sincronização completa sem contatar o suporte do Pardot

Criar um campo de cliente potencial personalizado costumava significar que você precisava contatar o suporte para acionar uma
sincronização completa para atualizar os valores de campo para clientes potenciais. Agora, um administrador pode colocar na fila
todos os clientes em potencial após salvar um novo campo personalizado.

Alinhe Vendas e Marketing em uma única plataforma com o Pardot no Lightning
Experience (disponível ao público em geral)
O Pardot no Lightning Experience ajuda usuários a serem mais produtivos mantendo-os no Salesforce. O aplicativo não é mais uma
única guia, portanto, já se foram os dias de usar o Pardot em uma janela separada e gerenciar menus duplicados com navegação confusa.
O aplicativo tem uma navegação e um layout totalmente novos e personalizados para o Lightning Experience.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance e Unlimited com o Pardot.

Quem: Esse recurso está disponível para usuários do Salesforce com a permissão Permitir acesso a todos os recursos do Pardot que
estão sincronizados a um usuário do Pardot.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Pardot no Lightning Experience(pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Aceite facilmente clientes potenciais que optaram por rejeitar a sincronização com
o Salesforce
Realize facilmente a aceitação de clientes potenciais sincronizados de volta aos emails do Pardot. Anteriormente, se o campo de rejeição
era selecionado por um cliente potencial, você não podia aceitar de volta um cliente potencial sincronizado nos emails do Pardot sem
muita dificuldade. Você precisava cancelar a verificação do conector do Salesforce-Pardot ou tentar atualizar os registros nos dois sistemas
ao mesmo tempo. Agora, os administradores do Pardot podem alterar o comportamento de sincronização desse campo para permitir
que os usuários substituam o status de rejeição de um cliente potencial para possibilitar o envio de email para eles outra vez. Os usuários
podem aceitar até 100 clientes potenciais por dia por conta.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce em todas as
edições do Salesforce com qualquer edição do Pardot.

Quem: Os administradores do Pardot habilitam essa configuração. Os administradores e os usuários do Pardot com a permissão Alternar
status de aceitação podem aceitar clientes potenciais de volta do Pardot. No Salesforce, os usuários com as permissões adequadas em
nível de campo podem aceitar leads e contatos.

Como: No Pardot, edite o conector do Salesforce e selecione Substituir campo de rejeição do cliente potencial. Aceite os termos
e então salve seu conector.

Nota:  Garanta que os usuários sigam a Política de marketing baseado em permissão do Pardot e leis aplicáveis de marketing e
privacidade ao usarem esse recurso para realizarem a aceitação de clientes potenciais.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Campo de cliente potencial que recusou e comportamento de sincronização (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização de versão)
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Converter programas de engajamento para permitir repetição (beta)
Transforme um programa de engajamento bem-sucedido em uma potência adicionando a configuração de reentrada no programa.
Participe desse beta continuado para ver o que acontece quando você dá aos clientes potenciais uma segunda chance em um programa
do Engagement Studio.

Onde: Essa mudança se aplica a todas as edições do Pardot.

Nota:  Por se tratar de um recurso beta, os programas de repetição fazem parte de uma prévia 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 nenhum dano ou prejuízo resultante dele. 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 programas de repetição no IdeaExchange. Para ativar esse
recurso em sua conta, ative-o no Engagement Studio ou entre em contato com a equipe de suporte.

Quem: Papéis de Marketing e Administrador do Pardot e usuários com a permissão Criar no Engagement Studio.

Como: No cartão Iniciar de um programa de engajamento, selecione Permitir que clientes potenciais entrem no programa mais
de uma vez. Escolha quantas vezes um cliente potencial pode percorrer seu programa e o tempo até ele iniciar novamente.

Filtre a tela do Engagement Studio por data
Veja como seu programa se saiu durante um período específico. Como sempre, você vê estatísticas rápidas para cada etapa do programa.
Para ver dados completos novamente, selecione o filtro Todo o tempo.

Onde: Essa alteração está disponível em todas as edições do Pardot.

Painéis do B2B Marketing Analytics alterados
Atualizamos alguns pontos nos painéis do B2B Marketing Analytics para que você obtenha as informações certas quando precisar. O
painel de marketing baseado em conta agora exclui oportunidades do Pardot que não estão sincronizadas com a oportunidade ou a
conta do Salesforce. Rótulos mais descritivos de atualizações de fórmula aparecem nos painéis Atribuição multitoque e Pipeline.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance e Unlimited com as
edições do Pardot Plus e Advanced.

Por quê: O painel Pipeline inclui estas alterações.
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• A fórmula da taxa de conversão é (nº de oportunidades ganhas) / (total de visitantes). Esse valor respeita o intervalo de datas
selecionado.

• O custo da campanha inclui apenas custos para campanhas associadas às oportunidades exibidas.

• Os rótulos Instantâneo de ciclo de vida e Valores: SQLs, Ganho e Perdido representam com mais precisão o que é mostrado.

Os painéis Pipeline e Multitoque mostram essas alterações.

• A fórmula do ROI é [($Receita - $Custo) / $Custo] * 100.

• Quando você vê oportunidades filtradas ou facetadas, apenas campanhas associadas são usadas no cálculo do ROI.

Crie membros da campanha do Salesforce com base em clientes potenciais
Junto com Campanhas conectadas, clientes potenciais associados a campanhas do Pardot agora podem ser sincronizadas a campanhas
do Salesforce conectadas como membros da campanha. Ative Campanhas conectadas e Sincronização de membro para encontrar
clientes potenciais adquiridos pelo Pardot (primeiro contato) nas suas campanhas do Salesforce. Ao ativá-las em contatos, diremos qual
campanha influenciou no negócio.

Onde: Essa alteração está disponível em todas as edições do Pardot.

Quem: Administradores do Pardot que usam uma conta do Salesforce conectada.

Como: Depois de ativar Campanhas conectadas, volte para as configurações de conta do Pardot. Na página Editar, selecione Habilitar
sincronização de membro da campanha, salve e espere todos os preciosos dados aparecerem no Salesforce.

UI do Pardot recebe uma minitransformação
Atualizamos a interface do usuário do Pardot para a versão mais recente do Salesforce Lightning Design System (SLDS). Essa atualização
mudou a UI. A maior mudança está nos alertas de notificação que mudaram de azul para cinza. Há também alterações menores, como
tons de cinza levemente mais escuros e cabeçalhos de página mais marcantes.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as edições do Pardot.

CONSULTE TAMBÉM:

Site externo: Lightning Design System

Use a extensão Engage para Gmail com a nova interface do usuário do Gmail
A extensão Engage para Gmail agora tem suporte para a nova interface do usuário do Gmail.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as contas do Pardot com o Salesforce Engage.

Quando: Essa alteração entrou em vigor em 1º de outubro de 2018.

Como:  Se você mudou para a nova interface do usuário do Gmail, o Engage para Gmail foi desabilitado. Reabilite a extensão navegando
para chrome://extensions/ em seu navegador Chrome. Localize o Engage para Gmail e ative-o.

Habilitar email operacional
Os administradores agora podem habilitar emails operacionais em suas contas do Pardot. Esse recurso permite aos administradores
ignorar a adesão de marketing por email para um conjunto específico de emails enviados.

Onde: Todas as edições do Pardot

Por quê: Você não precisa mais contatar o suporte para ativar essa opção. Simplesmente habilite-a nas suas configurações da conta.
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Execute uma sincronização completa sem contatar o suporte do Pardot
Criar um campo de cliente potencial personalizado costumava significar que você precisava contatar o suporte para acionar uma
sincronização completa para atualizar os valores de campo para clientes potenciais. Agora, um administrador pode colocar na fila todos
os clientes em potencial após salvar um novo campo personalizado.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as contas do Pardot com menos de 500 mil clientes potenciais.

Quem: Administradores e usuários com permissões para criar campos personalizados podem iniciar uma sincronização completa.

Como: Quando você salva um novo campo personalizado no Pardot, é solicitado a colocar na fila todos os clientes potenciais para
sincronização. Durante uma sincronização completa, a sincronização de dados de outros clientes potenciais fica mais lenta. Se você criar
vários campos personalizados de uma só vez, aguarde até criar o campo final para sincronizar.

Serviço: Suporte para mensagens de texto e para o Facebook
Messenger com LiveMessage, Central de ajuda para pequenas
empresas e Envio do Field Service em Comunidades do Lightning

Desfrute de uma variedade de novos recursos para ajudar a elevar o seu atendimento ao cliente a um novo patamar. O LiveMessage no
Lightning Experience permite que você interaja com os clientes em cima de canais de mensagens usando o Console de serviço do
Lightning. Com a Central de ajuda, crie um site de ajuda para compartilhar artigos do Knowledge e permitir aos clientes registrar casos
em log para problemas que exigem intervenção humana. No Fluxo do Lightning para serviço, veja as etapas concluídas no Histórico de
ações guiadas e alerte os agentes sobre as etapas necessárias. Compartilhe a responsabilidade pelo envio com os contratados do Field
Service dando a eles acesso ao console do dispatcher de uma comunidade. Por fim, turbine os bots do Einstein para que façam mais
pelos seus clientes com fluxos de automação de processo.

NESTA SEÇÃO:

Bots do Einstein: Fluxos de automação de processo, flexibilidade aprimorada e logs de sessão mais detalhados

Os bots do Einstein dão suporte aos seus agentes e encantam seus clientes. Melhore a utilidade dos seus bots adicionando processos
de negócio automatizados, conhecidos como fluxos, aos seus diálogos. Analise os logs da sessão detalhada para aparar as arestas
e melhorar as interações do bot com os clientes. Para dar mais flexibilidade aos bots, os slots agora se chamam variáveis e não exigem
mais uma entidade associada. Todas as versões do Bot do Einstein agora compartilham um único conjunto de intenções.

Canais: Canais de suporte do YouTube, Facebook e texto, suporte para Bots do Einstein em aplicativos móveis e mais

O LiveMessage no Lightning Experience torna fácil e conveniente para os clientes obterem suporte quando precisarem usando
mensagens de texto e o Facebook Messenger. Leve comentários de seu canal do YouTube para o Salesforce com o Atendimento
ao cliente social para que os agentes de suporte possam fornecer soluções oportunas aos problemas do cliente. Incorpore Bots do
Einstein nos seus aplicativos móveis nativos em iOS e Android com os Snap-ins para SDK de aplicativos móveis. Personalize rótulos
para suas implantações de Bate-papo do Snap-ins e crie um Arquivo de configurações de fragmento para usar configurações de
fragmento de código nos snap-ins de Comunidades. A CTI aberta chega ao Service Essentials, e os softphones agora podem ser
maiores. Anexos Email-to-Case são transformados automaticamente para o Salesforce Files, de modo que você pode visualizá-los
de modo conveniente e compartilhá-los na organização. O feed de caso compacto aparece sempre que um feed social ou de caso
aparecer no Lightning Experience.

Field Service: Orientação de trabalho passo a passo, aprimoramentos do relatório de serviço e console do controlador em comunidades

Desenvolva listas de tarefas fáceis de navegar para guiar a sua equipe no trabalho em campo. Desfrute de novas opções em relatórios
de serviço, incluindo a habilidade de selecionar o idioma. Ajude os controladores a agendar de modo mais eficiente criando paletas
de cor personalizadas no Gantt e compartilhando os deveres de controle com usuários da comunidade do Lightning.
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Gerenciamento de caso: Roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel, copiar e colar para imagens e pastas para macros
e texto rápido

Use o roteamento baseado em fila e o roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel juntos para uma solução robusta para
atribuir itens de trabalho a agentes. Depois que seus agentes receberem um item de trabalho, eles terão mais ferramentas para
ajudá-los a fechar o caso. Os agentes podem copiar e colar imagens diretamente em emails de caso. As pastas os ajudam a organizar
e compartilhar macros e texto rápido mais facilmente.

Service Cloud para dispositivos móveis: Menções do Chatter e localização

Versões para Android e iOS do Service Cloud Mobile são atualizadas para a versão 1.1.0. Essa atualização traz localização para combinar
com o idioma padrão na sua organização e melhorias a menções do Chatter. A versão para Android alcança a versão para iOS, com
suporte para ações rápidas com base em layouts de página do objeto e o seletor de arquivo para publicar Salesforce Files no feed
do caso.

Knowledge: Recursos expandidos para o Lightning Knowledge e mais opções para gerenciar artigos

Mais recursos do Salesforce Classic foram expandidos para o Lightning Knowledge. Faça mais com a lista relacionada de Artigos em
casos, faça mais em exibições de lista de artigos e personalize artigos com ações, botões e links. Além disso, personalize a pesquisa
global para dados do Knowledge, adicione campos de pesquisa a versões do artigo, importe artigos com traduções e migre mais
para o Lightning Knowledge.

Fluxos de configuração: Eleve seu serviço a um novo patamar

Nossos fluxos de configuração guiada facilitam o começo com mais recursos de serviço, permitindo que você continue a fornecer
aos clientes suporte de alto nível. Há novos fluxos de configuração para o LiveMessage e a Central de ajuda que você pode acessar
dependendo da sua edição. Há algumas atualizações para fluxos de configuração de Comunidades do Lightning e Email-to-Case.

Bots do Einstein: Fluxos de automação de processo, flexibilidade
aprimorada e logs de sessão mais detalhados
Os bots do Einstein dão suporte aos seus agentes e encantam seus clientes. Melhore a utilidade dos seus bots adicionando processos
de negócio automatizados, conhecidos como fluxos, aos seus diálogos. Analise os logs da sessão detalhada para aparar as arestas e
melhorar as interações do bot com os clientes. Para dar mais flexibilidade aos bots, os slots agora se chamam variáveis e não exigem
mais uma entidade associada. Todas as versões do Bot do Einstein agora compartilham um único conjunto de intenções.

NESTA SEÇÃO:

Turbine seu bot com fluxos inicializados automaticamente, sem necessidade de codificação

Traga seus processos automatizados para os Bots do Einstein. Chame fluxos inicializados automaticamente usando as caixas de
diálogo do seu bot. Abra um caso, atualize um contato ou acione uma jornada diretamente na conversa de bate-papo.

Analise sessões de Bots do Einstein facilmente e em mais profundidade

Os logs da sessão registram os detalhes do seu bot para uma dada sessão. Use os logs ao criar seu bot para confirmar as etapas.
Antes de colocar seu bot para trabalhar, o rastreamento de evento ajuda a depurar o design de interação.

Defina elementos de pergunta do bot de modo diferente com slots renomeados para variáveis

Para maior flexibilidade na maneira como os Bots do Einstein coletam, gerenciam e armazenam dados, os slots são variáveis
renomeadas e não exigem mais uma entidade associada. Não se preocupe: você não precisa atualizar seus bots atuais. Para bots
existentes, nós realizamos a alteração para você. Para bots novos, você usa um processo levemente diferente para criar elementos
de Pergunta que coletam dados do cliente.
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Treine bots mais facilmente com um conjunto de intenções unificado definido em todas as versões do bot

Todas as versões de Bot do Einstein agora compartilham um único conjunto de intenções. Para adicionar entradas do cliente, você
antes precisava atualizar as intenções de cada versão do bot. Com intenções unificadas, agora cada versão do bot aprende com um
conjunto de intenções unificado. Se você tiver várias versões do bot no momento, saiba que as transferimos para bots autônomos.
As novas versões compartilham um conjunto de intenções.

Crie intenções rapidamente adicionando entradas do cliente com o Data Loader

Se você usa intenções de diálogo para entender o que os seus clientes querem, precisa de pelo menos 150 entradas para criar um
modelo de intenção eficaz. Adicionar todas essas entrada do cliente manualmente é tedioso e demorado. Uma maneira de adicionar
entradas do cliente mais rapidamente é com o Data Loader.

Entenda seus clientes mais rapidamente – Bots do Einstein dão suporte para correspondências literais

Requer esforço identificar todas as maneiras diferentes que os clientes pedem ajuda. Você espera que seu bot entenda cada variação
que você adiciona às suas intenções de diálogo. Com a correspondência literal, seu bot do Einstein procura uma correspondência
exata para o que seu cliente digita no bate-papo. Se o bot encontrar a entrada precisa do cliente em uma intenção de diálogo, ele
inicializará o diálogo correspondente.

Turbine seu bot com fluxos inicializados automaticamente, sem necessidade de
codificação
Traga seus processos automatizados para os Bots do Einstein. Chame fluxos inicializados automaticamente usando as caixas de diálogo
do seu bot. Abra um caso, atualize um contato ou acione uma jornada diretamente na conversa de bate-papo.

Onde: Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer. A configuração dos Bots do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.

Quem: O Einstein Bots está disponível para organizações com licenças de usuário do Service Cloud e do Live Agent. Cada organização
recebe 25 conversas de Bots do Einstein por mês para cada usuário do Live Agent com uma assinatura ativa. Para utilizar totalmente a
página Desempenho dos Bots do Einstein, também é necessário ter o Service Cloud Analytics.

Por quê: Você pode configurar tudo isso com cliques, em vez de código. No menu Criador do bot do Einstein, escolha o diálogo que
deseja que contenha o fluxo.
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Adicione um elemento de diálogo Ação. Defina o Tipo de ação como Fluxo e insira o nome da ação do fluxo que você criou no Designer
de fluxo de nuvem.

Nota:  No Designer de fluxo de nuvem, defina o tipo de fluxo como Fluxo inicializado automaticamente.

Defina as entradas para o fluxo e a variável para armazenar a saída.

Para testar o fluxo, visualize o bot.
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Analise sessões de Bots do Einstein facilmente e em mais profundidade
Os logs da sessão registram os detalhes do seu bot para uma dada sessão. Use os logs ao criar seu bot para confirmar as etapas. Antes
de colocar seu bot para trabalhar, o rastreamento de evento ajuda a depurar o design de interação.

Onde: Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer. A configuração dos Bots do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.

Quem: O Einstein Bots está disponível para organizações com licenças de usuário do Service Cloud e do Live Agent. Cada organização
recebe 25 conversas de Bots do Einstein por mês para cada usuário do Live Agent com uma assinatura ativa. Para utilizar totalmente a
página Desempenho dos Bots do Einstein, também é necessário ter o Service Cloud Analytics.

Como: Na página Desempenho, clique em Log da sessão para ver as sessões do bot. Clique em uma sessão específica para ver mais
detalhes. Use um filtro para classificar a lista conforme necessário.

Para ver mais sobre uma sessão ou etapa em particular, selecione Ação > Detalhe.
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Defina elementos de pergunta do bot de modo diferente com slots renomeados
para variáveis
Para maior flexibilidade na maneira como os Bots do Einstein coletam, gerenciam e armazenam dados, os slots são variáveis renomeadas
e não exigem mais uma entidade associada. Não se preocupe: você não precisa atualizar seus bots atuais. Para bots existentes, nós
realizamos a alteração para você. Para bots novos, você usa um processo levemente diferente para criar elementos de Pergunta que
coletam dados do cliente.

Onde: Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer. A configuração dos Bots do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.

Quem: O Einstein Bots está disponível para organizações com licenças de usuário do Service Cloud e do Live Agent. Cada organização
recebe 25 conversas de Bots do Einstein por mês para cada Usuário do Live Agent com uma assinatura ativa. Para utilizar totalmente a
página Desempenho dos Bots do Einstein, também é necessário ter o Service Cloud Analytics.

Por quê: Uma variável (que usamos para chamar um slot) é um contêiner que armazena uma parte específica de dados coletados do
cliente. Uma entidade define o tipo esperado de dados recebidos e determina como processá-los. Anteriormente, quando você definia
um slot, associava ele a uma entidade como parte da definição do slot. A nova variável não está vinculada a uma entidade dessa maneira,
assim, é mais flexível para armazenamento de dados. Você pode usar variáveis nas ações do diálogo como entradas e saídas.

Como: Quando você cria um elemento de Pergunta, em vez de especificar um slot, você especifica uma entidade e uma variável.
Fornecemos várias entidades do sistema, e você pode criar a sua própria. Suas entidades podem ser baseadas em padrão ou orientadas
por lista de valores.
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Treine bots mais facilmente com um conjunto de intenções unificado definido em
todas as versões do bot
Todas as versões de Bot do Einstein agora compartilham um único conjunto de intenções. Para adicionar entradas do cliente, você antes
precisava atualizar as intenções de cada versão do bot. Com intenções unificadas, agora cada versão do bot aprende com um conjunto
de intenções unificado. Se você tiver várias versões do bot no momento, saiba que as transferimos para bots autônomos. As novas
versões compartilham um conjunto de intenções.

Onde: Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer. A configuração dos Bots do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.

Quem: O Einstein Bots está disponível para organizações com licenças de usuário do Service Cloud e do Live Agent. Cada organização
recebe 25 conversas de Bots do Einstein por mês para cada Usuário do Live Agent com uma assinatura ativa. Para utilizar totalmente a
página Desempenho dos Bots do Einstein, também é necessário ter o Service Cloud Analytics.

Crie intenções rapidamente adicionando entradas do cliente com o Data Loader
Se você usa intenções de diálogo para entender o que os seus clientes querem, precisa de pelo menos 150 entradas para criar um modelo
de intenção eficaz. Adicionar todas essas entrada do cliente manualmente é tedioso e demorado. Uma maneira de adicionar entradas
do cliente mais rapidamente é com o Data Loader.

Onde: Esse recurso se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer. A configuração dos Bots do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.

Quem: O Einstein Bots está disponível para organizações com licenças de usuário do Service Cloud e do Live Agent. Cada organização
recebe 25 conversas de Bots do Einstein por mês para cada usuário do Live Agent com uma assinatura ativa. Para utilizar totalmente a
página Desempenho dos Bots do Einstein, também é necessário ter o Service Cloud Analytics.

Como: No criador de Bot do Einstein, crie os diálogos que usam as intenções que incluem as entradas do cliente. Habilite a intenção de
diálogo para cada diálogo.

188

Bots do Einstein: Fluxos de automação de processo,
flexibilidade aprimorada e logs de sessão mais detalhados

Notas da versão Salesforce Winter '19



Adicione entradas do cliente a um arquivo CSV e use o Data Loader para carregá-las.

As entradas do cliente carregadas aparecem na intenção de diálogo.

CONSULTE TAMBÉM:

Data Loader

Entenda seus clientes mais rapidamente – Bots do Einstein dão suporte para
correspondências literais
Requer esforço identificar todas as maneiras diferentes que os clientes pedem ajuda. Você espera que seu bot entenda cada variação
que você adiciona às suas intenções de diálogo. Com a correspondência literal, seu bot do Einstein procura uma correspondência exata
para o que seu cliente digita no bate-papo. Se o bot encontrar a entrada precisa do cliente em uma intenção de diálogo, ele inicializará
o diálogo correspondente.

Onde: Esse recurso se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer. A configuração dos Bots do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.

Quem: O Einstein Bots está disponível para organizações com licenças de usuário do Service Cloud e do Live Agent. Cada organização
recebe 25 conversas de Bots do Einstein por mês para cada usuário do Live Agent com uma assinatura ativa. Para utilizar totalmente a
página Desempenho dos Bots do Einstein, também é necessário ter o Service Cloud Analytics.

Como: A correspondência literal se aplica quando o bot está aguardando uma resposta do cliente, não quando está coletando informações.
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Canais: Canais de suporte do YouTube, Facebook e texto, suporte para
Bots do Einstein em aplicativos móveis e mais
O LiveMessage no Lightning Experience torna fácil e conveniente para os clientes obterem suporte quando precisarem usando mensagens
de texto e o Facebook Messenger. Leve comentários de seu canal do YouTube para o Salesforce com o Atendimento ao cliente social
para que os agentes de suporte possam fornecer soluções oportunas aos problemas do cliente. Incorpore Bots do Einstein nos seus
aplicativos móveis nativos em iOS e Android com os Snap-ins para SDK de aplicativos móveis. Personalize rótulos para suas implantações
de Bate-papo do Snap-ins e crie um Arquivo de configurações de fragmento para usar configurações de fragmento de código nos
snap-ins de Comunidades. A CTI aberta chega ao Service Essentials, e os softphones agora podem ser maiores. Anexos Email-to-Case
são transformados automaticamente para o Salesforce Files, de modo que você pode visualizá-los de modo conveniente e compartilhá-los
na organização. O feed de caso compacto aparece sempre que um feed social ou de caso aparecer no Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

LiveMessage: Suporte para o Facebook Messenger e mensagens de texto disponível ao público em geral

Dê suporte aos seus clientes nos canais digitais que eles adoram. O LiveMessage no Lightning Experience torna fácil e conveniente
para os clientes obterem suporte quando precisarem usando mensagens de texto e o Facebook Messenger. Os agentes podem
trabalhar de modo aperfeiçoado entre canais no Console de Serviço com os quais eles já estão familiarizados.

Central de ajuda: Autoatendimento simples

Crie uma central de ajuda que permita aos seus clientes realizarem autoatendimento. Exiba artigos do Knowledge que respondam
a perguntas comuns e forneça um botão de contato para que eles possam registrar um caso para o problema que requer intervenção
humana. Use o novo fluxo de trabalho de configuração guiada na edição Essentials para configurá-lo em alguns minutos, e gerencie
suas Centrais de ajuda usando a nova página Central de ajuda em Configuração.

CTI: Call centers no Service Essentials e softphones mais flexíveis

Organizações Essentials Edition obtêm o poder da integração de telefonia por computador (CTI). E os Call centers ficam mais flexíveis
com o aumento nos limites de altura e largura nos softphones.

Live Agent: Mais opções de configuração no Lightning Experience, suporte para roteamento baseado em habilidades para bate-papos
(beta) e uma maneira mais rápida de adicionar texto rápido

Acesse páginas de configuração do Live Agent no Lightning Experience e personalize a página de registro Sessão do Live Agent no
Criador de aplicativo Lightning. Use roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel para rotear bate-papos do Live Agent.
Os agentes podem usar o botão Texto rápido para adicionar fragmentos de texto predefinidos a bate-papos mais rapidamente.

Bate-papo do Snap-ins: Rótulos personalizados, arquivo de configurações de fragmento para comunidades e bate-papo entre guias

Defina seus próprios rótulos no seu snap-in para cada uma das suas implantações de Snap-ins. Crie um arquivo de configurações
de fragmento para incluir personalizações somente de fragmento nos snap-ins das suas Comunidades. Os clientes podem levar o
bate-papo para várias guias e janelas, de modo que não o percam enquanto navegam no site. Além disso, obtenha notificações de
evento de bate-papo e utilize melhorias do Live Agent.

Snap-Ins para aplicativos móveis: Use os Bots do Einstein no seu aplicativo nativo

O SDK de Snap-ins para iOS e Android inclui suporte para bot do Einstein para complementar a experiência de bate-papo e manter
seus agentes e clientes satisfeitos. Também fizemos alguns aprimoramentos ao SDK.

Atendimento ao cliente social: YouTube, emojis, texto rápido e nuvem pública

Traga outra rede social para o seu arsenal de serviço social: YouTube. Comunique-se sem criar um caso. Aprimore a experiência do
seu agente com emojis, torne privadas publicações públicas do Facebook e use texto rápido. Além disso, aproveite o feed compacto,
o suporte para nuvem pública, menos permissões necessárias e um pacote gerenciado atualizado.
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LiveMessage: Suporte para o Facebook Messenger e mensagens de texto disponível
ao público em geral
Dê suporte aos seus clientes nos canais digitais que eles adoram. O LiveMessage no Lightning Experience torna fácil e conveniente para
os clientes obterem suporte quando precisarem usando mensagens de texto e o Facebook Messenger. Os agentes podem trabalhar de
modo aperfeiçoado entre canais no Console de Serviço com os quais eles já estão familiarizados.

NESTA SEÇÃO:

Dê suporte aos clientes com mensagens de texto e o Facebook Messenger

Os clientes podem usar mensagens de texto e o Facebook Messenger para entrar contato de modo conveniente com a sua central
de suporte e resolver problemas. Os agentes podem usar o LiveMessage para responder usando o Console do Lightning Service, de
modo que possam dar suporte aos clientes enquanto aproveitam todos os benefícios e as informações do Service Cloud facilmente
acessíveis. Use o fluxo guiado para configurar mensagens.

Configurar LiveMessage com um Fluxo de configuração guiada

Ofereça aos seus clientes uma maneira conveniente de comunicação adicionando mensagens de texto por SMS e Facebook Messenger
aos seus canais de suporte. Use o fluxo de configuração guiada do LiveMessage para começar. Você pode escolher quais canais
adicionar e se deseja configurar Omni-Channel para rotear mensagens recebidas à equipe de suporte.

Defina as expectativas do cliente com mensagens de resposta automatizadas

Use respostas automatizadas predefinidas para definir o tom das conversas dos seus agentes com os clientes. A mensagem de
Confirmação de bate-papo é enviada em resposta a uma mensagem de texto inicial de um cliente e assegura ao cliente que a
mensagem foi enviada. Envie mensagens automatizadas quando os agentes aceitarem e encerrarem sessões de mensagens, quando
os clientes consentirem em receber mensagens da sua empresa e quando eles revogarem o consentimento.

Personalizar mensagens de aceitação e rejeição por SMS automatizadas

Quando um cliente envia uma mensagem de texto SMS para a sua empresa, o LiveMessage responde com uma mensagem
automatizada confirmando que o cliente concorda em comunicar-se por SMS. Os clientes podem optar por aceitar o recebimento
de mensagens ou rejeitar respondendo com uma palavra-chave, como "PARE". O LiveMessage então envia uma mensagem
automatizada que confirma a preferência do cliente. O Salesforce fornece o texto padrão para as mensagens de aceitação e rejeição,
e você pode personalizá-lo para que seja mais adequado ao tom e à identidade de marca da sua empresa.

Mantenha os clientes por dentro com as notificações automáticas por mensagem de texto

Use o LiveMessage para enviar automaticamente notificações por mensagem de texto SMS a clientes com base em determinados
eventos. Personalize a mensagem inserindo campos de mesclagem para preencher variáveis como nome do cliente ou status do
caso. Você também pode usar o Criador de processos para definir um processo que envia mensagens quando determinados critérios
são cumpridos. Por exemplo, você pode criar um processo que envie uma mensagem de texto ao cliente quando o campo de status
no caso do cliente mudar.

Envie e receba imagens e anexos de arquivo com Mensagens de texto por SMS e o Facebook Messenger

Dizem que uma imagem vale por mil palavras. Agentes e clientes podem ir diretamente ao ponto enviando imagens e arquivos em
uma Mensagem por SMS e no Facebook Messenger.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Ajuda do Salesforce: Configurar canais do LiveMessage (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
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Dê suporte aos clientes com mensagens de texto e o Facebook Messenger
Os clientes podem usar mensagens de texto e o Facebook Messenger para entrar contato de modo conveniente com a sua central de
suporte e resolver problemas. Os agentes podem usar o LiveMessage para responder usando o Console do Lightning Service, de modo
que possam dar suporte aos clientes enquanto aproveitam todos os benefícios e as informações do Service Cloud facilmente acessíveis.
Use o fluxo guiado para configurar mensagens.

Onde: O LiveMessage no Lightning Experience está disponível nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o Service
Cloud. Esse recurso está disponível em organizações com acesso ao LiveMessage por meio de um complemento de Engajamento digital.

Quem: Para trocar mensagens com os clientes, os usuários precisam da licença do Service Cloud, da licença do conjunto de permissões
do Usuário do LiveMessage e da permissão Visualizar configuração e definição. Para configurar o LiveMessage, os usuários precisam da
permissão Configurar LiveMessage e da permissão Visualizar instalação e configuração.

Como: Para adicionar canais de mensagem de texto e canais do Facebook Messenger no LiveMessage, vá para Configuração, insira
LiveMessage  na caixa Busca rápida e selecione Configurações do LiveMessage. Clique em Novo canal para abrir o fluxo de
configuração guiada e configurar seu canal.

CONSULTE TAMBÉM:

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

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

Ajuda do Salesforce: Comunicar-se com clientes no LiveMessage (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Configurar LiveMessage com um Fluxo de configuração guiada
Ofereça aos seus clientes uma maneira conveniente de comunicação adicionando mensagens de texto por SMS e Facebook Messenger
aos seus canais de suporte. Use o fluxo de configuração guiada do LiveMessage para começar. Você pode escolher quais canais adicionar
e se deseja configurar Omni-Channel para rotear mensagens recebidas à equipe de suporte.

Onde: O LiveMessage no Lightning Experience está disponível nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o Service
Cloud. Esse recurso está disponível em organizações com acesso ao LiveMessage por meio de um complemento de Engajamento digital.

Quem: Usuários com o perfil de Administrador do sistema podem executar esse fluxo de configuração. Para executar o fluxo, a organização
deve ter as permissões LiveMessage e Service Desk. As licenças do conjunto de permissões do LiveMessage e as licenças de Usuário do
Service Cloud devem estar disponíveis para atribuir usuários a uma fila caso seja criada uma durante o fluxo.

Como: Em um aplicativo Lightning Experience, clique no ícone de engrenagem e selecione Configuração de serviço. Se você não
visualizar o bloco de fluxo do LiveMessage em Configuração recomendada, clique em Visualizar tudo. Selecione Configuração do
LiveMessage.

Como alternativa, acesse Configuração, insira LiveMessage  na caixa Busca rápida e selecione Definições do LiveMessage. Clique
em Novo canal para abrir o fluxo de configuração guiada e configurar seu canal.
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Quando você configura SMS, fornecemos as etapas para enviar à Salesforce uma carta de autorização permitindo ao LiveMessage enviar
mensagens do seu número de telefone. Depois que seu número de telefone é habilitado, conclua a configuração na página de Configuração
do LiveMessage.
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Quando você configura o Facebook Messenger, pode criar uma fila do Omni-Channel para suas mensagens recebidas. Execute o fluxo
várias vezes para habilitar todas as páginas do Facebook da sua empresa com o LiveMessage.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar LiveMessage com um Fluxo de configuração guiado (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Defina as expectativas do cliente com mensagens de resposta automatizadas
Use respostas automatizadas predefinidas para definir o tom das conversas dos seus agentes com os clientes. A mensagem de Confirmação
de bate-papo é enviada em resposta a uma mensagem de texto inicial de um cliente e assegura ao cliente que a mensagem foi enviada.
Envie mensagens automatizadas quando os agentes aceitarem e encerrarem sessões de mensagens, quando os clientes consentirem
em receber mensagens da sua empresa e quando eles revogarem o consentimento.

Onde: O LiveMessage no Lightning Experience está disponível nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o Service
Cloud. Esse recurso está disponível em organizações com acesso ao LiveMessage por meio de um complemento de Engajamento digital.

Quem: Usuários com as permissões Configurar LiveMessage e Visualizar configuração e definição podem escrever mensagens de resposta
automática predefinidas.

Como: Em Configuração, insira LiveMessage  na caixa Busca rápida e selecione Definições do LiveMessage. Selecione o canal
para o qual você deseja personalizar as mensagens automatizadas e clique em Editar. Modifique o texto nos campos de resposta
automatizada e clique em Salvar.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar respostas automatizadas para canais do LiveMessage (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Personalizar mensagens de aceitação e rejeição por SMS automatizadas
Quando um cliente envia uma mensagem de texto SMS para a sua empresa, o LiveMessage responde com uma mensagem automatizada
confirmando que o cliente concorda em comunicar-se por SMS. Os clientes podem optar por aceitar o recebimento de mensagens ou
rejeitar respondendo com uma palavra-chave, como "PARE". O LiveMessage então envia uma mensagem automatizada que confirma
a preferência do cliente. O Salesforce fornece o texto padrão para as mensagens de aceitação e rejeição, e você pode personalizá-lo para
que seja mais adequado ao tom e à identidade de marca da sua empresa.

Onde: O LiveMessage no Lightning Experience está disponível nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o Service
Cloud. Esse recurso está disponível em organizações com acesso ao LiveMessage por meio de um complemento de Engajamento digital.

Quem: Usuários com as permissões Configurar LiveMessage e Visualizar configuração e definição podem escrever mensagens de resposta
automática predefinidas.

Como: Em Configuração, insira LiveMessage  na caixa Busca rápida e selecione Definições do LiveMessage. Selecione o canal
para o qual você deseja personalizar as respostas automatizadas e clique em Editar. Modifique o texto nos campos Aceitar e Rejeitar e
clique em Salvar.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar respostas automatizadas para canais do LiveMessage (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)
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Mantenha os clientes por dentro com as notificações automáticas por mensagem de texto
Use o LiveMessage para enviar automaticamente notificações por mensagem de texto SMS a clientes com base em determinados
eventos. Personalize a mensagem inserindo campos de mesclagem para preencher variáveis como nome do cliente ou status do caso.
Você também pode usar o Criador de processos para definir um processo que envia mensagens quando determinados critérios são
cumpridos. Por exemplo, você pode criar um processo que envie uma mensagem de texto ao cliente quando o campo de status no
caso do cliente mudar.

Onde: O LiveMessage no Lightning Experience está disponível nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o Service
Cloud. Esse recurso está disponível em organizações com acesso ao LiveMessage por meio de um complemento de Engajamento digital.

Quem: Usuários com as permissões Configurar LiveMessage e Visualizar configuração e definição podem escrever mensagens de texto
predefinidas. Usuários com as permissões Gerenciar fluxo e Visualizar todos os dados podem usar o Criador de processos para criar
processos que enviam mensagens quando os critérios são cumpridos.

Como: Para escrever uma mensagem de texto predefinida, vá para Configuração, insira LiveMessage  na caixa Busca rápida e
selecione Modelos de mensagens. Clique em Novo e escreva a sua mensagem.

Em seguida, vá para o Criador de processos e crie um processo que envie a mensagem quando ocorrer um evento em particular, como
uma alteração a um registro do Salesforce. Em Configuração, insira Criador de processos  na caixa Busca rápida e selecione
Criador de processos. Clique em Novo e crie seu processo.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar notificações de mensagem automáticas no LiveMessage (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Envie e receba imagens e anexos de arquivo com Mensagens de texto por SMS e o Facebook
Messenger
Dizem que uma imagem vale por mil palavras. Agentes e clientes podem ir diretamente ao ponto enviando imagens e arquivos em
uma Mensagem por SMS e no Facebook Messenger.

Onde: O LiveMessage no Lightning Experience está disponível nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o Service
Cloud. Esse recurso está disponível em organizações com acesso ao LiveMessage por meio de um complemento de Engajamento digital.

Quem: Para trocar mensagens com os clientes, os usuários precisam da licença do Service Cloud, da licença do conjunto de permissões
do Usuário do LiveMessage e da permissão Visualizar configuração e definição.
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Como: Em uma sessão de mensagens, clique no ícone de clipe de papel para abrir o navegador de arquivos. Selecione um arquivo ou
uma imagem. Na sessão de mensagens, clique no ícone Enviar.

Nota:  Números de ligação gratuita não têm suporte para anexos.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Comunicar-se com clientes no LiveMessage (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Ajuda do Salesforce: Enviar imagens e arquivos a clientes no LiveMessage (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Central de ajuda: Autoatendimento simples
Crie uma central de ajuda que permita aos seus clientes realizarem autoatendimento. Exiba artigos do Knowledge que respondam a
perguntas comuns e forneça um botão de contato para que eles possam registrar um caso para o problema que requer intervenção
humana. Use o novo fluxo de trabalho de configuração guiada na edição Essentials para configurá-lo em alguns minutos, e gerencie
suas Centrais de ajuda usando a nova página Central de ajuda em Configuração.

Onde: Esse é um novo recurso no Lightning Experience na Essentials Edition. A página de configuração da Central de ajuda está disponível
na Essentials Edition. O modelo da Central de ajuda e o fluxo de trabalho de configuração estão disponíveis nas edições Essentials,
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o Service Cloud.

CONSULTE TAMBÉM:

Permita que os clientes sejam autossuficientes com a Central de ajuda

CTI: Call centers no Service Essentials e softphones mais flexíveis
Organizações Essentials Edition obtêm o poder da integração de telefonia por computador (CTI). E os Call centers ficam mais flexíveis
com o aumento nos limites de altura e largura nos softphones.

NESTA SEÇÃO:

Usar CTI em Service Essentials

Adicione telefone aos seus canais de suporte a pequenas empresas para dar aos clientes outra maneira de contatá-lo. Faça chamadas
de um softphone diretamente no Salesforce. Os usuários do call center podem ver informações do Salesforce para chamadas
recebidas, fazer chamadas diretamente do Salesforce e relatar um resultado de chamada, duração, entre outros. Um call center é
ótimo para aumentar a produtividade para usuários do Salesforce que passam algum tempo no telefone.

Aumente o tamanho do seu softphone de CTI aberta

Os limites de altura e largura para softphones aumentaram, assim, os parceiros de CTI têm mais flexibilidade para dimensionar o
telefone para corresponder ao tamanho da sua tela. Softphones de CTI aberta agora têm suporte para uma altura de até 2.560 pixels
e uma largura de até 1.920 pixels.

Usar CTI em Service Essentials
Adicione telefone aos seus canais de suporte a pequenas empresas para dar aos clientes outra maneira de contatá-lo. Faça chamadas
de um softphone diretamente no Salesforce. Os usuários do call center podem ver informações do Salesforce para chamadas recebidas,
fazer chamadas diretamente do Salesforce e relatar um resultado de chamada, duração, entre outros. Um call center é ótimo para
aumentar a produtividade para usuários do Salesforce que passam algum tempo no telefone.
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Onde: Essa alteração se aplica à Essentials Edition.

Quem: Para criar e editar Call Centers, você precisa da permissão para Gerenciar Call Center.

Dica:  O Essentials não tem suporte para Apex, assim, sua implementação de CTI aberta não pode usar o método RunApex.

Aumente o tamanho do seu softphone de CTI aberta
Os limites de altura e largura para softphones aumentaram, assim, os parceiros de CTI têm mais flexibilidade para dimensionar o telefone
para corresponder ao tamanho da sua tela. Softphones de CTI aberta agora têm suporte para uma altura de até 2.560 pixels e uma largura
de até 1.920 pixels.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Para criar ou editar um Call Center, você precisa da permissão para Gerenciar Call Center.

Como: Em Configuração, quando você aumenta os valores de altura e largura no arquivo de definição do Call Center, o espaço em
branco é adicionado em torno das dimensões atuais do softphone. Para tornar o softphone maior, contate seu parceiro de CTI para
ajustar as dimensões.

Live Agent: Mais opções de configuração no Lightning Experience, suporte para
roteamento baseado em habilidades para bate-papos (beta) e uma maneira mais
rápida de adicionar texto rápido
Acesse páginas de configuração do Live Agent no Lightning Experience e personalize a página de registro Sessão do Live Agent no
Criador de aplicativo Lightning. Use roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel para rotear bate-papos do Live Agent. Os
agentes podem usar o botão Texto rápido para adicionar fragmentos de texto predefinidos a bate-papos mais rapidamente.

NESTA SEÇÃO:

Acessar páginas de configuração do Live Agent no Lightning Experience

Você não precisa mais voltar ao Salesforce Classic apenas para configurar e personalizar o Live Agent! Permaneça no Lightning
Experience moderno que você já conhece e adora. Todas as páginas de configuração do Live Agent, como Configurações do Live
Agent, estão disponíveis no Lightning Experience.

Personalizar a página de sessão do Live Agent no Lightning Experience

Use a página do Lightning pré-configurada para a página Sessão do Live Agent para que os administradores que estão projetando
os próprios aplicativos de console do Lightning possam personalizá-la. A página de Sessão do Live Agent no Lightning Experience:
é a mesma que no Salesforce Classic. Ela mostra informações sobre bate-papos, como quantas solicitações de bate-papo foram
processadas, quanto tempo os agentes passaram online e há quanto tempo os agentes ficaram ativamente envolvidos em bate-papos.

Use o roteamento baseado em habilidades para rotear bate-papos no Live Agent (beta)

Faça o roteamento de bate-papos do Live Agent a agentes que têm as habilidades certas para resolver o problema do cliente. O
Omni-Channel dá a você a flexibilidade para rotear bate-papos das melhores maneiras para a sua empresa. Faça o roteamento de
todos os bate-papos por roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel. Ou faça o roteamento de alguns bate-papos por
filas e de outros por habilidades. Porém, não é possível transferir bate-papos roteáveis somente por roteamento baseado em
habilidades para outro agente, fila ou habilidade.

Use um botão para inserir texto rápido nos seus bate-papos

Os agentes de bate-papo podem economizar muito tempo com texto rápido, assim, os tornamos mais fácil de usar. Um botão para
texto rápido é exibido na barra de ferramentas do bate-papo, assim, basta um clique para inserir texto predefinido em bate-papos.
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Acessar páginas de configuração do Live Agent no Lightning Experience
Você não precisa mais voltar ao Salesforce Classic apenas para configurar e personalizar o Live Agent! Permaneça no Lightning Experience
moderno que você já conhece e adora. Todas as páginas de configuração do Live Agent, como Configurações do Live Agent, estão
disponíveis no Lightning Experience.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience em:

• Edições Performance e Developer criadas após 14 de junho de 2012

• Unlimited Edition com Service Cloud

• Enterprise e Unlimited Editions por um custo adicional

Como: Na Configuração do Lightning Experience, insira Live Agent  na caixa Busca rápida. Você pode ver todas as páginas de
configuração do Live Agent.

Quer alguma ajuda para configurar o Live Agent? Clique no ícone ? para acessar tópicos de ajuda, Trailhead e outros recursos úteis.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar o Live Agent no Lightning (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Personalizar a página de sessão do Live Agent no Lightning Experience
Use a página do Lightning pré-configurada para a página Sessão do Live Agent para que os administradores que estão projetando os
próprios aplicativos de console do Lightning possam personalizá-la. A página de Sessão do Live Agent no Lightning Experience: é a
mesma que no Salesforce Classic. Ela mostra informações sobre bate-papos, como quantas solicitações de bate-papo foram processadas,
quanto tempo os agentes passaram online e há quanto tempo os agentes ficaram ativamente envolvidos em bate-papos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience em:

• Edições Performance e Developer criadas após 14 de junho de 2012

• Unlimited Edition com Service Cloud

• Enterprise e Unlimited Editions por um custo adicional

Como: Para adicionar a página de Sessão do Live Agent ao seu aplicativo de Console do Lightning, abra o Gerenciador de aplicativo
Lightning e clique em Avançar até chegar à página Itens de navegação. Adicione o item Sessão do Live Agent à lista Itens selecionados.

201

Canais: Canais de suporte do YouTube, Facebook e texto,
suporte para Bots do Einstein em aplicativos móveis e mais

Notas da versão Salesforce Winter '19

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


CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Registros de sessão do Live Agent (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

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

Use o roteamento baseado em habilidades para rotear bate-papos no Live Agent (beta)
Faça o roteamento de bate-papos do Live Agent a agentes que têm as habilidades certas para resolver o problema do cliente. O
Omni-Channel dá a você a flexibilidade para rotear bate-papos das melhores maneiras para a sua empresa. Faça o roteamento de todos
os bate-papos por roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel. Ou faça o roteamento de alguns bate-papos por filas e de
outros por habilidades. Porém, não é possível transferir bate-papos roteáveis somente por roteamento baseado em habilidades para
outro agente, fila ou habilidade.

Onde: O Omni-Channel está disponível no Lightning Experience e no Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer com o Service Cloud.

O Live Agent está disponível no Lightning Experience e no Salesforce Classic em:

• Edições Performance e Developer criadas após 14 de junho de 2012

• Unlimited Edition com Service Cloud

• Enterprise e Unlimited Editions por um custo adicional
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Nota:  Como um recurso beta, o roteamento baseado em habilidades para bate-papos do Live Agent é uma prévia 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 roteamento baseado
em habilidades para bate-papos do Live Agent no IdeaExchange na Trailblazer Community.

Quem: Os administradores precisam da permissão para Personalizar aplicativo para configurar o Omni-Channel.

Como: Configure roteamento baseado em fila e em habilidades no Omni-Channel. Em seguida, crie uma implantação do Live Agent
com um botão de bate-papo com o tipo de roteamento Habilidades do Omni-Channel.

Use um botão para inserir texto rápido nos seus bate-papos
Os agentes de bate-papo podem economizar muito tempo com texto rápido, assim, os tornamos mais fácil de usar. Um botão para
texto rápido é exibido na barra de ferramentas do bate-papo, assim, basta um clique para inserir texto predefinido em bate-papos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience em:

• Edições Performance e Developer criadas após 14 de junho de 2012

• Unlimited Edition com Service Cloud

• Enterprise e Unlimited Editions por um custo adicional

Quem: Para inserir texto rápido, os usuários precisam da permissão de Leitura no objeto de texto rápido. Opcionalmente, você também
pode dar aos usuários acesso para Criar, Editar e Excluir para que eles possam criar e gerenciar o próprio texto rápido.

Em organizações criadas após a Spring '18, todos os perfis do usuário incluirão acesso de Leitura por padrão. Porém, usuários com a
licença de usuário da Plataforma do Salesforce não podem trabalhar com texto rápido. Se você tiver dado aos seus usuários permissão
para criar, ler, atualizar e excluir texto rápido no Salesforce Classic, essa permissão será honrada no Lightning Experience.

Como: O texto rápido é ativado por padrão no Lightning Experience em todas as organizações. Se você tiver habilitado e criado texto
rápido no Salesforce Classic, suas mensagens funcionarão no Lightning Experience.

Quando você cria ou edita texto rápido, defina o campo Canal como Bate-papo. Em seguida, procure o novo botão de texto rápido ao
usar o bate-papo.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar mensagens de texto rápidas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Bate-papo do Snap-ins: Rótulos personalizados, arquivo de configurações de
fragmento para comunidades e bate-papo entre guias
Defina seus próprios rótulos no seu snap-in para cada uma das suas implantações de Snap-ins. Crie um arquivo de configurações de
fragmento para incluir personalizações somente de fragmento nos snap-ins das suas Comunidades. Os clientes podem levar o bate-papo
para várias guias e janelas, de modo que não o percam enquanto navegam no site. Além disso, obtenha notificações de evento de
bate-papo e utilize melhorias do Live Agent.

NESTA SEÇÃO:

Deixe do seu jeito cada Snap-in com rótulos personalizados

Use seu próprio texto em seus snap-ins para refletir melhor a sua marca ou o propósito de cada implantação de Snap-ins. Defina
rótulos para Bate-papo do Snap-ins e Gerenciamento de compromissos de Snap-ins (beta). Rótulos criados por meio de Renomear
guias e rótulos serão removidos. Anteriormente, você podia personalizar rótulos apenas no nível da organização usando Renomear
guias e rótulos ou em fragmentos de código individuais.

Adicione configurações de fragmento de código aos Snap-ins da comunidade

Leve suas configurações somente de fragmento para seus snap-ins das Comunidades. Adicione recursos como configuração
pré-bate-papo extra e roteamento direto para botão. Disponível em 16 de outubro de 2018.

Obtenha notificações de evento de bate-papo do Bate-papo do Snap-ins

Seja notificado quando determinados eventos de bate-papo forem acionados adicionando algumas linhas de código ao fragmento
de código do Snap-ins.
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Navegue livremente e use o bate-papo em várias guias

Há dois tipos de pessoas: aquelas que usam uma guia e aquelas que usam cinquenta. Se alguns dos seus clientes se enquadrar nessa
última categoria, eles podem continuar seus bate-papos nas diversas guias.

Aproveite as melhorias ao Live Agent

Ajuste suas configurações de bate-papo do Live Agent no Lightning Experience e seus agentes poderão usar um novo botão no
console para adicionar Texto rápido às mensagens.

Deixe do seu jeito cada Snap-in com rótulos personalizados
Use seu próprio texto em seus snap-ins para refletir melhor a sua marca ou o propósito de cada implantação de Snap-ins. Defina rótulos
para Bate-papo do Snap-ins e Gerenciamento de compromissos de Snap-ins (beta). Rótulos criados por meio de Renomear guias e
rótulos serão removidos. Anteriormente, você podia personalizar rótulos apenas no nível da organização usando Renomear guias e
rótulos ou em fragmentos de código individuais.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Unlimited e Developer. A configuração de
snap-ins está disponível no Lightning Experience.

Como: Entre no papel de escritor e siga para a página de Snap-ins em Configuração. Crie ou edite uma implantação de Bate-papo do
Snap-ins, abra as configurações do Live Agent ou Field Service e clique em Editar ao lado da Identidade de marca adicional. Clique na
guia Rótulos e comece a editar!

Escolha um estado de bate-papo ou tipo de página e, em seguida, um grupo de rótulos. Conforme você edita seus rótulos, uma
visualização prévia ativa indica o local em que o rótulo aparece no snap-in. Quando você terminar de editar os rótulos em um grupo de
rótulos, clique em Salvar e passe para outro grupo.

Para traduzir um rótulo, clique na seta ao lado do rótulo e em Visualizar registro do rótulo. Então, você pode traduzir o rótulo no
Workbench de tradução.

Importante:  Rótulos personalizados por meio de Renomear guias e rótulos serão removidos. Personalize seus rótulos na
configuração do Snap-ins para garantir que seus snap-ins não sejam revertidos para os rótulos padrão.
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Adicione configurações de fragmento de código aos Snap-ins da comunidade
Leve suas configurações somente de fragmento para seus snap-ins das Comunidades. Adicione recursos como configuração pré-bate-papo
extra e roteamento direto para botão. Disponível em 16 de outubro de 2018.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Unlimited e Developer. A configuração de
snap-ins está disponível no Lightning Experience.

Como: Crie um arquivo JavaScript com as configurações de fragmento de código que você deseja incluir, carregue o arquivo como um
recurso estático e referencie-o no campo Arquivo de configurações do fragmento no Community Builder. As configurações do
fragmento no arquivo de recurso são um pouco diferentes das configurações que você usa no fragmento de código. Consulte o Guia
do desenvolvedor de snap-ins para Web para obter detalhes.

Nota:  Convites automatizados ainda estão indisponíveis para snap-ins nas Comunidades. Você não pode definir campos
pré-bate-papo para preencher usuários que efetuaram login nesse arquivo. Use a opção Preencher campos pré-bate-papo nas
configurações do componente de Bate-papo do Snap-ins.

Obtenha notificações de evento de bate-papo do Bate-papo do Snap-ins
Seja notificado quando determinados eventos de bate-papo forem acionados adicionando algumas linhas de código ao fragmento de
código do Snap-ins.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Unlimited e Developer. A configuração de
snap-ins está disponível no Lightning Experience.

Como: Assine eventos chamando embedded_svc.addEventHandler()  no fragmento de código do Bate-papo do Snap-ins.

Por exemplo, adicione o seguinte ao seu fragmento de código para assinar o evento onChatRequestSuccess.

embedded_svc.addEventHandler("onChatRequestSuccess", function(data) {
console.log("onChatRequestSuccess event was fired. data was " + JSON.stringify(data));
});

Importante:  Chamadas para embedded_svc.addEventHandler()  devem ocorrer antes de chamadas para
embedded_svc.init(). Se o seu fragmento de código contiver chamadas para embedded_svc.init(), insira as
suas chamadas na ordem correta.

Os seguintes eventos transmitem um objeto de volta ao cliente:

• onAgentMessage

• onChasitorMessage

• onChatEndedByAgent

• onChatEndedByChasitor

• onChatEstablished

• onChatRequestSuccess

• onChatTransferSuccessful

• onConnectionError

• onIdleTimeoutOccurred

Os seguintes eventos transmitem de volta ao cliente, mas não transmitem nenhum dado:

• onClickSubmitButton

• onHelpButtonClick

• onInviteAccepted
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• onInviteRejected

Navegue livremente e use o bate-papo em várias guias
Há dois tipos de pessoas: aquelas que usam uma guia e aquelas que usam cinquenta. Se alguns dos seus clientes se enquadrar nessa
última categoria, eles podem continuar seus bate-papos nas diversas guias.

Onde: Bate-papo entre guias e janelas está disponível aos seus clientes quando você usa o fragmento de código de Snap-ins versão 5.0
e superiores.

Por quê: Seus clientes querem liberdade para navegar durante os bate-papos. Eles ficam frustrados e confusos quando abrem uma
nova guia no seu site e perdem a conexão do bate-papo. Agora, não perdemos essa interação (nem o cliente).

Nota:  Os clientes não poderão usar o bate-papo entre guias e janelas se estiverem usando o navegador Internet Explorer 11 ou
Microsoft Edge, nem se estiverem usando dispositivos iOS. Há alguns outros itens que os clientes entusiastas por guias podem
encontrar, assim, verifique as limitações de Bate-papo do Snap-ins para obter as informações mais atualizadas.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Limitações de bate-papo de snap-ins (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Aproveite as melhorias ao Live Agent
Ajuste suas configurações de bate-papo do Live Agent no Lightning Experience e seus agentes poderão usar um novo botão no console
para adicionar Texto rápido às mensagens.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience em:

• Edições Performance e Developer criadas após 14 de junho de 2012

• Unlimited Edition com Service Cloud

• Enterprise e Unlimited Editions por um custo adicional

CONSULTE TAMBÉM:

Acessar páginas de configuração do Live Agent no Lightning Experience

Use um botão para inserir texto rápido nos seus bate-papos

Snap-Ins para aplicativos móveis: Use os Bots do Einstein no seu aplicativo nativo
O SDK de Snap-ins para iOS e Android inclui suporte para bot do Einstein para complementar a experiência de bate-papo e manter seus
agentes e clientes satisfeitos. Também fizemos alguns aprimoramentos ao SDK.

Onde: Essa atualização se aplica ao Snap-ins para SDK de aplicativos móveis para iOS (versão 214.0.2) e Android (versão 214.0.1).

Para obter mais detalhes sobre novos recursos, consulte as notas de versão para iOS e Android. Visite o site Snap-ins para aplicativos
móveis para obter informações sobre o produto.

Atendimento ao cliente social: YouTube, emojis, texto rápido e nuvem pública
Traga outra rede social para o seu arsenal de serviço social: YouTube. Comunique-se sem criar um caso. Aprimore a experiência do seu
agente com emojis, torne privadas publicações públicas do Facebook e use texto rápido. Além disso, aproveite o feed compacto, o
suporte para nuvem pública, menos permissões necessárias e um pacote gerenciado atualizado.
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NESTA SEÇÃO:

Dê suporte aos seus clientes no YouTube

Preste serviços aos seus clientes ativando os comentários no YouTube em casos no Salesforce. Conecte seu canal do YouTube
diretamente ao Service Cloud, rastreie casos e responda diretamente aos clientes.

Responda a publicações sociais sem criar um caso

Frequentemente, os clientes estão satisfeitos e querem que você saiba. Não é necessário abrir um caso apenas para agradecê-los
na rede social preferida do cliente. A ação do Social Publisher agora está disponível no objeto Publicação social.

Mostre suas emoções com emojis

Adicione emojis ao seu conteúdo do Serviço de atendimento ao cliente social. Clique no ícone de emoji no Editor social e adicione
emojis na posição do cursor.

Manter a privacidade no Facebook

Nem todo comentário é para todo mundo. Ao responder a publicações no Facebook, selecione o tipo de publicação Mensagem
privada e continue sua comunicação de modo privado.

Usar o feed compacto para publicações sociais

Publicações sociais obtêm todos os benefícios do feed compacto, que anteriormente pertenciam apenas a casos.

Prepare seus agentes para o Lightning Experience

Para ajudar agentes sociais a trabalhar à velocidade da luz, tornamos a transição para o Lightning Experience mais fácil com lembrança
de publicação e menos permissões necessárias.

Apoie seus parceiros do governo na nuvem pública

O Serviço de atendimento ao cliente social dá suporte à nuvem pública com tokens de autenticação mais seguros.

Atualize seu pacote de serviço de atendimento ao cliente social

O serviço de atendimento ao cliente social agora está usando um aplicativo conectado aprimorado para turbinar seu atendimento
social. Todas as organizações que habilitaram o Atendimento ao cliente social na versão 'Spring 16 e posteriores já têm o novo
aplicativo. As organizações que habilitaram o Atendimento ao cliente social na versão 'Winter 16 ou anterior podem reabilitar o
Atendimento ao cliente social para instalar o novo aplicativo conectado.

Dê suporte aos seus clientes no YouTube
Preste serviços aos seus clientes ativando os comentários no YouTube em casos no Salesforce. Conecte seu canal do YouTube diretamente
ao Service Cloud, rastreie casos e responda diretamente aos clientes.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise e Unlimited.

Como: Adicione suas contas do YouTube da mesma maneira que adiciona contas do Instagram. Atribua aos agentes a permissão de
usuário que você usa para dar a eles acesso às suas contas sociais. Quando um dos seus vídeos do YouTube recebe um comentário, seus
agentes podem responder diretamente no Salesforce. O vídeo e todos os comentários relevantes ficam visíveis no componente de
conversas sociais.

Nota:  O YouTube não está disponível na versão do pacote de início. Você deve ter uma conta do Social Studio para sincronizar
sua conta do YouTube.
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Para obter mais controle sobre comunicações do YouTube, você pode ocultar respostas do YouTube e somente responder ao seu cliente.

Quando os clientes editam ou excluem seus comentários, o Salesforce atualiza a publicação social de acordo.

Responda a publicações sociais sem criar um caso
Frequentemente, os clientes estão satisfeitos e querem que você saiba. Não é necessário abrir um caso apenas para agradecê-los na
rede social preferida do cliente. A ação do Social Publisher agora está disponível no objeto Publicação social.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise e Unlimited.

Como:

1. Habilitar o Atendimento ao cliente social. Se você já tiver configurado o Atendimento ao cliente social, desabilite-o e então o reabilite.

2. Ative o Rastreamento de feed para publicações sociais e habilite Todos os objetos relacionados.

3. Adicione a ação rápida ao Social Publisher no layout de página da Publicação social.

4. Como opção, se você tiver um layout de página do Lightning personalizado, arraste manualmente o componente do Chatter para
o layout da página.

Os agentes podem responder a publicações sociais do feed do Chatter da página de detalhes ou da lista de publicações sociais.

Mostre suas emoções com emojis
Adicione emojis ao seu conteúdo do Serviço de atendimento ao cliente social. Clique no ícone de emoji no Editor social e adicione
emojis na posição do cursor.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise e Unlimited.

Manter a privacidade no Facebook
Nem todo comentário é para todo mundo. Ao responder a publicações no Facebook, selecione o tipo de publicação Mensagem privada
e continue sua comunicação de modo privado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise e Unlimited.

Usar o feed compacto para publicações sociais
Publicações sociais obtêm todos os benefícios do feed compacto, que anteriormente pertenciam apenas a casos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Para aprender mais sobre o feed compacto para publicações sociais, confira Aproveite o feed compacto de caso em qualquer lugar no
Lightning Experience.

Prepare seus agentes para o Lightning Experience
Para ajudar agentes sociais a trabalhar à velocidade da luz, tornamos a transição para o Lightning Experience mais fácil com lembrança
de publicação e menos permissões necessárias.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise e Unlimited.

Por quê: Às vezes, os agentes precisam alterações as publicações que eles já enviaram para aprovação. Agora eles podem se lembrar
de publicações enviadas para aprovação no Lightning Experience.

Além disso, os agentes sociais não precisam mais da permissão Visualizar configuração e definição  para ver as
contas sociais disponíveis ao responderem a uma Publicação social.

Como: Habilitar aprovações de publicação social.

Apoie seus parceiros do governo na nuvem pública
O Serviço de atendimento ao cliente social dá suporte à nuvem pública com tokens de autenticação mais seguros.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise e Unlimited.

Atualize seu pacote de serviço de atendimento ao cliente social
O serviço de atendimento ao cliente social agora está usando um aplicativo conectado aprimorado para turbinar seu atendimento social.
Todas as organizações que habilitaram o Atendimento ao cliente social na versão 'Spring 16 e posteriores já têm o novo aplicativo. As
organizações que habilitaram o Atendimento ao cliente social na versão 'Winter 16 ou anterior podem reabilitar o Atendimento ao
cliente social para instalar o novo aplicativo conectado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise e Unlimited.

Como: .

Field Service: Orientação de trabalho passo a passo, aprimoramentos do
relatório de serviço e console do controlador em comunidades
Desenvolva listas de tarefas fáceis de navegar para guiar a sua equipe no trabalho em campo. Desfrute de novas opções em relatórios
de serviço, incluindo a habilidade de selecionar o idioma. Ajude os controladores a agendar de modo mais eficiente criando paletas de
cor personalizadas no Gantt e compartilhando os deveres de controle com usuários da comunidade do Lightning.

NESTA SEÇÃO:

Encaminhe sua força de trabalho para a próxima etapa com o Fluxo do Lightning para serviço

Seus agentes, controladores e equipe móvel costumam realizar a mesma sequência de tarefas para diferentes clientes. Padronize
tarefas recorrentes com o Fluxo do Lightning para serviço e conduza seus funcionários pelas etapas em uma lista de ações guiadas.
Crie um tipo de trabalho para exibir a lista nas ordens de trabalho e itens de linha de ordem de trabalho.

Gere relatórios de serviço em outros idiomas

Quando um trabalho do Field Service abrange vários idiomas, a comunicação pode ser desafiadora. Um novo campo em ordens de
trabalho permite que você crie um relatório de serviço em qualquer idioma com suporte. Por exemplo, para uma ordem de serviço
em particular, você pode criar um relatório de serviço em francês para o cliente que fala francês e outro em alemão para um supervisor
baseado em Berlim.
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Transferir itens de produtos serializados (beta)

Crie transferências de produto para rastrear a movimentação de itens de produtos cujo campo Número de série esteja preenchido.
A localização em um item de produto é atualizada automaticamente quando uma transferência é concluída, tornando fácil para a
sua equipe determinar o local em que o item está armazenado ou instalado. Anteriormente, itens de produto serializados não podiam
ser transferidos.

Gravar acionadores de relatório de serviço

Amplie a maneira como você usa relatórios de serviço criando acionadores do Apex. Por exemplo, configure um acionador para
enviar por email ao seu cliente sempre que um relatório de serviço for criado para ele.

Localize rapidamente os relatórios de serviço assinados

Quando vários relatórios de serviço são gerados para uma ordem de trabalho, um item de linha de ordem de trabalho ou um
compromisso de serviço, alguns podem conter assinaturas, enquanto outros não. Use a caixa de seleção Assinado em relatórios de
serviço para identificar relatórios de serviço que contêm assinaturas.

Compartilhar automaticamente compromissos de serviço e ordens de trabalho

Defina regras de compartilhamento substitutas no Salesforce de modo que, quando um compromisso de serviço for atribuído a um
recurso de serviço, o compromisso e seu registro pai sejam compartilhados com o recurso de serviço.

Veja Transferências do produto relacionadas em locais e itens de produto

As novas listas relacionadas Transferências do produto (destino) e Transferências do produto (origem) em locais mostram suas
transferências do produto de e para o local. A nova lista relacionada Transferências do produto em itens do produto mostra transferências
do produto relacionadas, que rastreiam a movimentação do estoque.

Armazenamento de imagem de perfil do usuário no Android

Para prevenir falhas em dispositivos Android L, o patch do Field Service Lightning para Android Mobile App 4.1.1, liberado em 11
de setembro de 2018, coloca imagens do perfil do usuário no armazenamento externo do dispositivo. A nova permissão é habilitada
automaticamente com o patch.

Pacote gerenciado do Field Service: Controladores da comunidade, paletes de cores do Gantt e ações personalizadas para o console
do controlador

O trabalho do controlador acaba de ficar um pouco mais fácil. Permita que os gerentes do contratado gerenciem suas atribuições
de equipe dando a eles acesso ao console do controlador em uma comunidade do Lightning. Aprimore o Gantt com Paletas
personalizadas que codificam por cores os compromissos de serviço com base em um campo escolhido. Destaque as principais
informações no console do controlador com a ajuda de ações personalizadas, uma visualização de utilização atualizada, melhorias
ao mapa e maior controle sobre as configurações de reserva de compromisso.

Encaminhe sua força de trabalho para a próxima etapa com o Fluxo do Lightning
para serviço
Seus agentes, controladores e equipe móvel costumam realizar a mesma sequência de tarefas para diferentes clientes. Padronize tarefas
recorrentes com o Fluxo do Lightning para serviço e conduza seus funcionários pelas etapas em uma lista de ações guiadas. Crie um
tipo de trabalho para exibir a lista nas ordens de trabalho e itens de linha de ordem de trabalho.

Onde: Os recursos e o pacote gerenciado do Field Service Lightning estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer. Os pedidos de serviço também estão disponíveis na Professional Edition.

Quem: Para adicionar uma lista de ação guiada a um tipo de trabalho, os usuários precisam da permissão Criar em tipos de trabalho.
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Como: O Fluxo do Lightning para serviço usa o objeto de junção RecordAction para associar fluxos a tipos de registro. Crie fluxos para
seus processos com ferramentas de automação do Salesforce. Use APIs, o Criador de processos ou o componente da Lista de ações
guiadas para associar fluxos a registros, e crie um tipo de trabalho com a lista de ações guiadas. Quando uma ordem de trabalho ou item
de linha de ordem de trabalho é criado daquele tipo de trabalho, seus técnicos veem a lista na página de registro.

Importante:  Se você quiser copiar objetos de RecordAction de um tipo de trabalho para uma ordem de trabalho ou item de
linha de ordem de trabalho, não defina as configurações do canal naquela de ordem de trabalho e item de linha de ordem de
trabalho. Se você definir configurações do canal para uma ordem de trabalho ou itens de linha de pedido de trabalho, deverá
identificar o campo Tipo de trabalho quando a ordem de trabalho ou item de linha de ordem de trabalho for criado. Caso contrário,
RecordActions nas configurações do canal são copiadas, em vez de RecordActions do tipo de trabalho.

No tempo de execução, seus trabalhadores vem a lista em uma ordem de trabalho ou item de linha de ordem de trabalho e podem
percorrer os fluxos na lista para concluir as tarefas.

Nota:  Você não pode executar uma ação guiada até uma ordem de trabalho ou item de linha de ordem de trabalho ser criado
no tipo de trabalho.
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O componente da Lista de ações guiadas mostra os fluxos conforme eles são concluídos. Atualizar a página remove ações concluídas
da lista. Uma guia Histórico mostra o ciclo de vida de ações guiadas, incluindo quando os fluxos foram iniciados, pausados, retomados
e concluídos e por quem.

CONSULTE TAMBÉM:

Fluxo do Lightning para serviço: Novo nome e novos recursos para ajudar os agentes a manterem-se no caminho certo

Guia do Fluxo do Lightning para desenvolvedor de serviço

Gere relatórios de serviço em outros idiomas
Quando um trabalho do Field Service abrange vários idiomas, a comunicação pode ser desafiadora. Um novo campo em ordens de
trabalho permite que você crie um relatório de serviço em qualquer idioma com suporte. Por exemplo, para uma ordem de serviço em
particular, você pode criar um relatório de serviço em francês para o cliente que fala francês e outro em alemão para um supervisor
baseado em Berlim.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
O campo Idioma do relatório de serviço não está disponível no aplicativo móvel Field Service Lightning para Android e iOS.

Quem: Para atualizar o campo Idioma do relatório de serviço em uma ordem de trabalho, você precisa da permissão Editar nas suas
ordens de trabalho.

Por quê: Anteriormente, os relatórios de serviço usavam o idioma da pessoa que estava gerando o relatório, tipicamente o técnico ou
o supervisor. Agora você pode usar o campo Idioma do relatório de serviço em ordens de trabalho para indicar para que idioma traduzir
os relatórios de serviço. O idioma selecionado é usado para todos os relatórios de serviço e modos de exibição de relatórios de serviço
criados para a ordem de serviço, seus compromissos de serviço e seus itens de linha de ordem de trabalho e respectivos compromissos
de serviço.

Como: Para um idioma aparecer como uma opção no campo Idioma do relatório de serviço, ele deve ser configurado no Workbench
de tradução ou ser um dos 18 idiomas com suporte total do Salesforce. Os nomes de campo de relatório de serviço são traduzidos, mas
nomes de campo de rich text, nomes de seção de relatório de serviço e valores de campo de texto (como notas de serviço) não são.

Selecione um idioma no campo Idioma do relatório de serviço em qualquer ordem de trabalho. Você pode adicionar o campo a layouts
de página de ordem de trabalho, atualizá-lo com a API (nome da API: ServiceReportLanguage), ou criar uma ação rápida em
ordens de trabalho para atualizá-lo. Se o campo estiver em branco, o que é o padrão, o relatório de serviço usará o idioma da pessoa
que criou o relatório.

Nota:  Relatórios de serviço também têm um novo campo de Idioma do relatório de serviço, que indica o idioma em que o relatório
aparece. O campo é somente leitura e acessível apenas por meio da API (nome da API: ServiceReportLanguage).

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar relatórios de serviço (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Amostras de código: Ações personalizadas do console do supervisor (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Transferir itens de produtos serializados (beta)
Crie transferências de produto para rastrear a movimentação de itens de produtos cujo campo Número de série esteja preenchido. A
localização em um item de produto é atualizada automaticamente quando uma transferência é concluída, tornando fácil para a sua
equipe determinar o local em que o item está armazenado ou instalado. Anteriormente, itens de produto serializados não podiam ser
transferidos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Nota:  Essa liberação contém uma versão beta de Transferências de produto para Itens de produto serializados, 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.

Quem: Para criar uma transferência do produto associada a um item de produto serializado, você precisa de permissão para Ler para
itens e locais do produto e da permissão para Criar em transferências do produto. Para marcar uma transferência do produto recebida,
você precisa da permissão para Editar em itens de produto.

Por quê: Itens de produto, que representam o estoque em um local específico, podem ser rastreados no Salesforce com ou sem um
número de série. Por exemplo, se você criar um item de produto para representar os 75 martelos armazenados no seu armazém principal,
não fará sentido usar o campo Número de série. Porém, para um inventário de maior valor, como computadores, você pode decidir criar
um registro de item de produto por item. Isso permite registrar o número de série de cada item e rastrear sua movimentação.

Quando uma transferência do produto para um item de produto serializado é marcada como recebida, a localização do item do produto
é atualizada para refletir a transferência. Por exemplo, suponha que você crie um item de produto serializado para um computador de
área de trabalho armazenado no local do Armazém A. O escritório principal então solicita um novo computador para que você possa
criar uma transferência do produto e selecionar o item de produto de computador no campo Item de produto de origem. Quando a
transferência é marcada como recebida, o campo Local do item de produto muda de Armazém A para Escritório principal. A Quantidade
disponível permanece igual.

Como: Para permitir a transferência de itens de produto serializados, entre em contato com a Salesforce. Depois de receberem acesso
a esse recurso, os usuários com as permissões adequadas podem criar transferências de produto para itens serializados como fariam
para aqueles sem um número de série.

Revise as seguintes considerações antes de usar esse recurso.

• O campo Localização nos itens de produto serializados não pode ser atualizado manualmente.

• Quando uma transferência de produto associada a um item de produto serializado é marcada como recebida, nenhuma transação
de item de produto é criada.

• Transferências parciais de itens de produto serializados não são permitidas. Isso significa que uma transferência do produto cujo
item de produto de origem seja serializado poderá ser marcada como recebida somente se a Quantidade enviada e a Quantidade
recebida da transferência do produto forem iguais à Quantidade disponível do item do produto.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Ajuda do Salesforce: Como as transferências do produto funcionam (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Gravar acionadores de relatório de serviço
Amplie a maneira como você usa relatórios de serviço criando acionadores do Apex. Por exemplo, configure um acionador para enviar
por email ao seu cliente sempre que um relatório de serviço for criado para ele.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como:

• No Lightning Experience: No Gerenciador de objetos em Configuração, clique em Relatório de serviço e, em seguida, clique em
Acionadores.
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• No Salesforce Classic: Em Configuração, insira Relatórios de serviço  na caixa Busca rápida e clique em Acionadores em
Relatórios de serviço.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Acionador do Apex: Enviar email quando o relatório de serviço for criado (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Localize rapidamente os relatórios de serviço assinados
Quando vários relatórios de serviço são gerados para uma ordem de trabalho, um item de linha de ordem de trabalho ou um compromisso
de serviço, alguns podem conter assinaturas, enquanto outros não. Use a caixa de seleção Assinado em relatórios de serviço para identificar
relatórios de serviço que contêm assinaturas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
e para o aplicativo Salesforce. O campo Assinado não está disponível no aplicativo Field Service Lightning para Android e iOS.

Como: Adicione o campo Assinado ao layout da lista relacionada Relatórios de serviço nos layouts de página de compromissos de
serviço, ordem de trabalho ou item de linha de ordem de trabalho. Dessa maneira, uma visão geral na lista relacionada diz quais relatórios
de serviço contêm assinaturas. Você também pode acessá-la com a API (nome da API: IsSigned).

Nota:  Se você tiver optado por reutilizar assinaturas entre versões do relatório de serviço, o campo Assinado estará em branco
nos relatórios de serviço contendo assinaturas reutilizadas.

Compartilhar automaticamente compromissos de serviço e ordens de trabalho
Defina regras de compartilhamento substitutas no Salesforce de modo que, quando um compromisso de serviço for atribuído a um
recurso de serviço, o compromisso e seu registro pai sejam compartilhados com o recurso de serviço.

Onde: 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.

Por quê: Quando um compromisso de serviço é atribuído a um trabalhador móvel, o trabalhador precisa de acesso ao compromisso
de serviço e sua ordem de trabalho pai ou item de linha de ordem de trabalho. Porém, seu trabalhador móvel não precisa de acesso a
todos os seus registros.

Como: Anteriormente, você usava o pacote gerenciado para compartilhar acesso apenas com os trabalhadores designados ao compromisso
de serviço. Agora, você pode usar três novas configurações na página Configurações do Field Service em Configuração para limitar o
acesso do registro aos recursos atribuídos.
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O compartilhamento padrão para ordens de trabalho, itens de linha de ordem de trabalho e compromissos de serviço é Público, o que
significa que todos os usuários podem visualizar e atualizar todos os registros. Se o compartilhamento não for privado para ordens de
trabalho, itens de linha de ordem de trabalho e compromissos de serviço, essas configurações não serão levadas em conta.

Importante:  Se você usar essas configurações no momento com o pacote gerenciado do Field Service Lightning, desabilite-as
no pacote gerenciado e habilite-as na página Configurações do Field Service.

216

Field Service: Orientação de trabalho passo a passo,
aprimoramentos do relatório de serviço e console do

controlador em comunidades

Notas da versão Salesforce Winter '19



Veja Transferências do produto relacionadas em locais e itens de produto
As novas listas relacionadas Transferências do produto (destino) e Transferências do produto (origem) em locais mostram suas transferências
do produto de e para o local. A nova lista relacionada Transferências do produto em itens do produto mostra transferências do produto
relacionadas, que rastreiam a movimentação do estoque.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Adicione as novas listas relacionadas aos seus layouts de página de item de produto e local.

Armazenamento de imagem de perfil do usuário no Android
Para prevenir falhas em dispositivos Android L, o patch do Field Service Lightning para Android Mobile App 4.1.1, liberado em 11 de
setembro de 2018, coloca imagens do perfil do usuário no armazenamento externo do dispositivo. A nova permissão é habilitada
automaticamente com o patch.

Pacote gerenciado do Field Service: Controladores da comunidade, paletes de cores
do Gantt e ações personalizadas para o console do controlador
O trabalho do controlador acaba de ficar um pouco mais fácil. Permita que os gerentes do contratado gerenciem suas atribuições de
equipe dando a eles acesso ao console do controlador em uma comunidade do Lightning. Aprimore o Gantt com Paletas personalizadas
que codificam por cores os compromissos de serviço com base em um campo escolhido. Destaque as principais informações no console
do controlador com a ajuda de ações personalizadas, uma visualização de utilização atualizada, melhorias ao mapa e maior controle
sobre as configurações de reserva de compromisso.
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NESTA SEÇÃO:

Permita aos parceiros enviar de comunidades

Transfira o controle do envio a gerentes do contratado que se comunicam com a sua empresa usando uma comunidade. O novo
conjunto de permissões de Controlador da comunidade FSL fornece todas as permissões de que um controlador de comunidade
precisa para usar o console do controlador, ver ações globais e seus objetos relacionados e agendar, otimizar e enviar compromissos
de serviço.

Codificar o Gantt por cores

Mostre suas verdadeiras cores no trabalho criando paletas de cores personalizadas para o Gantt com base em um campo de
compromisso de serviço. A paleta pode ser baseada em qualquer campo de compromisso de serviço dos seguintes tipos: caixa de
seleção, lista de opções, data-hora, número, percentual ou moeda. Por exemplo, crie uma paleta que exiba compromissos em um
espectro de cores personalizadas com base na proximidade do prazo.

Adicionar ações personalizadas ao console do controlador

Dê aos seus controladores um pouco mais de poder adicionando ações personalizadas ao console do controlador. Ações personalizadas
podem chamar uma classe do Apex ou abrir uma página do Visualforce, e também podem ser executadas em registros em várias
áreas do console do controlador. As ações aparecem no menu de ação do registro ou lista relevante.

Personalize a visualização de utilização de Gantt

Tornamos mais fácil para você considerar a utilização no seu agendamento. Escolha quantos dias são mostrados na visualização de
utilização de Gantt, veja a utilização média de cada recurso para aquele intervalo de tempo e classifique a lista de recursos por
utilização média.

Faça mais com Filtros de lista de compromisso personalizados

Controle quais colunas são exibidas na lista de compromissos do console do controlador quando um filtro de lista de compromissos
personalizados é aplicado. Anteriormente, o layout de lista de compromisso era baseado em um conjunto de campos e não era
afetado por filtros personalizados.

Veja ausências do recurso no mapa do console do controlador

Obtenha mais insight sobre as rotas diárias da sua equipe. As ausências do recurso são mostradas no mapa com um ícone de ausência
e uma rota planejada para e do endereço de ausência.

Agende compromissos mais facilmente

Agora ficou mais fácil encontrar o período perfeito para agendar compromissos. Filtre compromissos abaixo de um determinado
grau, abra a visualização de compromisso estendida por padrão e fixe os três períodos de maior classificação no topo da lista.

Escolha quando os compromissos aparecem no Gantt

Reserve a data (Gantt)! O novo campo Data de exibição do Gantt dá mais controle sobre quando um compromisso aparece no Gantt.

Desligue a publicação do Chatter para envio de compromisso de emergência

Se os seus controladores preferirem alertar os técnicos sobre um compromisso de serviço de emergência por telefone, uma notificação
automática do Chatter pode apenas adicionar ruído. Dê aos controladores a opção de desligar a publicação do Chatter que notifica
os recursos designados sobre um compromisso de emergência recém-enviado.

Outras melhorias ao pacote gerenciado Field Service Lightning

Aprenda sobre outras melhorias pequenas, mas importantes, ao pacote gerenciado Field Service Lightning.

Permita aos parceiros enviar de comunidades
Transfira o controle do envio a gerentes do contratado que se comunicam com a sua empresa usando uma comunidade. O novo conjunto
de permissões de Controlador da comunidade FSL fornece todas as permissões de que um controlador de comunidade precisa para
usar o console do controlador, ver ações globais e seus objetos relacionados e agendar, otimizar e enviar compromissos de serviço.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
com o pacote gerenciado do Field Service Lightning instalado.

Quem: Para usar o console do controlador em uma comunidade, os usuários precisam:

• Licença da Comunidade de parceiros

• Da licença de conjuntos de permissões Controlador FSL

Por quê: Anteriormente, os usuários da comunidade não tinham uma maneira clara de obter as permissões necessárias para acessar o
console do controlador pela comunidade. (A permissão Autoatendimento FSL do pacote gerenciado não inclui permissões de envio.)
Isso tornava difícil para gerentes do contratado compartilhar a responsabilidade de enviar compromissos para a equipe.

Como: Depois de realizar o upgrade para a versão atual, abra o aplicativo Field Service Admin. Clique em Configurações do Field
Service > Introdução > Conjuntos de permissões. No bloco Controlador da comunidade FSL, clique em Criar permissões. Depois
da criação das permissões, atribua dois conjuntos de permissões, Licença de controlador da comunidade FSL e Permissões de controlador
da comunidade FSL, aos usuários adequados.

Depois de criar e atribuir as permissões, integre o console do controlador à sua comunidade. Para instruções, consulte Adicionar o
Console do controlador a uma comunidade (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão).

Nota:

• Os controladores da comunidade não podem acessar o recurso de trabalho completo nem atualizações do Gantt ativas.

• Você pode adicionar permissões ao conjunto de permissões, mas não recomendamos remover nenhuma. Acesse a página
Conjuntos de permissões em Configuração para ver as permissões incluídas.

Codificar o Gantt por cores
Mostre suas verdadeiras cores no trabalho criando paletas de cores personalizadas para o Gantt com base em um campo de compromisso
de serviço. A paleta pode ser baseada em qualquer campo de compromisso de serviço dos seguintes tipos: caixa de seleção, lista de
opções, data-hora, número, percentual ou moeda. Por exemplo, crie uma paleta que exiba compromissos em um espectro de cores
personalizadas com base na proximidade do prazo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
com o pacote gerenciado do Field Service Lightning instalado.

Quem: Para visualizar a guia Paletas no Gantt e aplicar uma paleta, os usuários precisam da permissão Visualização de paletas do Gantt.
Para criar, editar e excluir paletas do Gantt, os usuários precisam da permissão Editar paletas do Gantt.

Por quê: Use as paletas do Gantt para informar suas questões de agendamento e coletar informações sobre compromissos futuros em
uma visão geral. Por exemplo, use campos personalizados para criar paletas que façam o seguinte:

• Destacar compromissos para clientes VIP

• Codificar por cores os compromissos com base no custo de serviço

• Codificar por cores os compromissos com base no nível de prioridade da ordem de trabalho pai

Como: Para ajudá-lo a começar, oferecemos uma paleta de amostra chamada Prazo se aproximando. Essa paleta codifica por cores
compromissos com base em quão próximo o Prazo está.
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Clique na guia Paletas no filtro do Gantt (1) para alternar entre as paletas. Selecione uma paleta e clique em Aplicar paleta para aplicar
o esquema de cores à lista de compromissos e ao Gantt. A lista suspensa mostra as 10 paletas ativas modificadas mais recentemente.
Você sempre pode voltar ao esquema de cores original clicando em Usar paleta padrão (2).

Para criar, editar e excluir paletas, clique no ícone de paleta (3). Os usuários administradores podem criar e gerenciar paletas, enquanto
usuários com acesso ao console do controlador podem alterar qual paleta é aplicada.

Quando você cria uma paleta, selecione um campo no qual baseá-la e personalize suas configurações de cores. Para campos de lista de
opções, atribua uma cor a cada valor da lista de opções. Para campos de caixa de seleção, selecione duas cores indicando marcado e
não marcado. Para campos numéricos ou baseados em data, escolha quantas cores usar, cores mínima e máxima e valores mínimo e
máximo correspondentes. O editor de paleta então cria um espectro para você.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Codificar o Gantt por cores

Adicionar ações personalizadas ao console do controlador
Dê aos seus controladores um pouco mais de poder adicionando ações personalizadas ao console do controlador. Ações personalizadas
podem chamar uma classe do Apex ou abrir uma página do Visualforce, e também podem ser executadas em registros em várias áreas
do console do controlador. As ações aparecem no menu de ação do registro ou lista relevante.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
com o pacote gerenciado do Field Service Lightning instalado.

Por quê: Ações personalizadas permitem colocar ações mais especializadas ao alcance dos seus controladores. Por exemplo, crie ações
que:

• Chamem uma classe do Apex que reatribua todos os compromissos de serviço selecionados a um recurso de serviço diferente

• Abra uma página do Visualforce em que o controlador possa atualizar o Primeiro início permitido em todos os compromissos em
um polígono (por exemplo, se o polígono representa uma inundação no território de serviço)

Você pode adicionar ações personalizadas às seguintes áreas no console do controlador.

• Compromissos individuais ou múltiplos na lista de compromissos

• Compromissos individuais ou múltiplos no Gantt

• Recursos de serviço individuais ou ausências de recurso no Gantt

• Polígonos no mapa (a ação é executada em compromissos em um polígono)

Como: Comece criando uma classe do Apex ou páginas do Visualforce para conectar a uma ação. Crie e atribua uma permissão
personalizada para limitar quem vê a ação, ou use uma permissão existente. Em seguida, crie sua ação. No Iniciador de aplicativos, abra
o aplicativo Field Service Admin e clique em Configurações do Field Service > UI do console do controlador > Ações personalizadas.
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Selecione o local em que deseja que a ação apareça, clique em Nova ação para adicionar detalhes e salve sua ação. Quando uma ação
personalizada for criada ou editada, o Gantt deverá ser atualizado para usuário com a permissão adequada; veja-a no console do
controlador.

Para obter detalhes de como configurar sua classe do Apex ou página do Visualforce a ser usada em uma ação personalizada do console
do controlador, veja Amostras de código: Ações personalizadas do Console do controlador(pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão).

Nota:  Ações não podem abrir páginas do Visualforce que fazem parte de um pacote gerenciado

Personalize a visualização de utilização de Gantt
Tornamos mais fácil para você considerar a utilização no seu agendamento. Escolha quantos dias são mostrados na visualização de
utilização de Gantt, veja a utilização média de cada recurso para aquele intervalo de tempo e classifique a lista de recursos por utilização
média.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
com o Pacote gerenciado do Field Service Lightning.

Por quê: O Salesforce calcula a utilização de cada recurso de serviço para ajudá-lo a tomar decisões de agendamento. Controle como
a utilização é calculada selecionando um ou mais fatores na guia Utilização do filtro de Gantt: Compromissos, tempo de viagem, ausências,
intervalos ou hora extra.
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Na guia Utilização, especifique quantos dias são mostrados na visualização de utilização (1). Por padrão, é definido para o máximo de
31.

A lista de recursos (2) mostra o percentual médio de utilização de cada recurso para o período visível. Você também pode classificar a
lista de recursos com base na utilização média da guia Recursos no filtro de Gantt.

Como: Personalize suas configurações de utilização nas guias Utilização e Recursos no filtro Gantt. Para mudar para a visualização de
utilização, selecione Utilização na lista suspensa de resolução do Gantt no canto superior direito do Gantt.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Medir a utilização de recursos (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Faça mais com Filtros de lista de compromisso personalizados
Controle quais colunas são exibidas na lista de compromissos do console do controlador quando um filtro de lista de compromissos
personalizados é aplicado. Anteriormente, o layout de lista de compromisso era baseado em um conjunto de campos e não era afetado
por filtros personalizados.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
com o Pacote gerenciado do Field Service Lightning.

Quem: Os supervisores precisam do conjunto de permissões Supervisor do FSL e da permissão personalizada Criar filtro para criar, editar
e excluir filtros personalizados para a lista de compromissos. Para compartilhar ou ocultar filtros com a configuração Disponibilizar
este filtro para todos os usuários, também precisam da permissão personalizada Publicar filtro.

Por quê: Normalmente, a ordem e os conteúdos da lista de compromissos são controlados pelo conjunto de campos Colunas de lista
de compromissos de serviço. Agora, filtros de lista de compromissos personalizados incluem a opção de personalizar colunas de lista
de compromissos. Por exemplo, se você tiver criado um filtro baseado no status do compromisso, poderá desejar que o campo Status
seja mostrado primeiro na lista de compromissos.

Como: Se você ainda não tiver habilitado filtros personalizados, abra o aplicativo Field Service Admin no Iniciador de aplicativos. Nas
Configurações do Field Service, vá até UI do console do supervisor e selecione Ativar filtros personalizados.

Crie um filtro clicando no ícone de edição no canto superior direito da lista de compromissos. Selecione Disponibilizar esse filtro para
todos os usuários. Caso contrário, o filtro estará visível somente para você.
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Insira os detalhes do filtro. Na nova seção Campos a exibir, selecione os campos a usar como colunas na lista de compromissos quando
o filtro está em uso.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar filtros de lista de compromissos personalizados com o pacote gerenciado do Field Service Lightning (pode
estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Veja ausências do recurso no mapa do console do controlador
Obtenha mais insight sobre as rotas diárias da sua equipe. As ausências do recurso são mostradas no mapa com um ícone de ausência
e uma rota planejada para e do endereço de ausência.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
com o Pacote gerenciado do Field Service Lightning.

Por quê: Anteriormente, se um técnico tivesse uma ausência programada durante o dia útil, a ausência não era refletida no mapa. Os
controladores poderiam ver a rota planejada entre os compromissos antes e depois da ausência, mas a duração da ausência seria incluída
no tempo de deslocamento, levando a confusão.

Como: No Iniciador de aplicativos, abra o aplicativo Field Service Admin. Clique em Configurações do Field Service > UI do console
do controlador > Configurações do Gantt. Selecione Mostrar ausências no mapa de recursos.

Nota:  Uma ausência de recurso deve ser adequadamente geocodificada por regras de integração de dados (o que significa que
ela precisa de uma latitude e de uma longitude) para aparecer no mapa.

Agende compromissos mais facilmente
Agora ficou mais fácil encontrar o período perfeito para agendar compromissos. Filtre compromissos abaixo de um determinado grau,
abra a visualização de compromisso estendida por padrão e fixe os três períodos de maior classificação no topo da lista.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
com o Pacote gerenciado do Field Service Lightning.

223

Field Service: Orientação de trabalho passo a passo,
aprimoramentos do relatório de serviço e console do

controlador em comunidades

Notas da versão Salesforce Winter '19

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


Por quê: Quando você estiver tentando reservar um compromisso, cada período em potencial recebe um grau com base em quanto
ele corresponde aos seus critérios de reserva de compromisso. Defina um grau mínimo, por exemplo, 50, para limitar os períodos
potenciais mostrados.

Está interessado apenas nos períodos mais bem pontuados? Os três períodos de melhor pontuação são destacados em dourado e fixados
ao topo da lista.

Quando você está reservando um compromisso, clicar em Mostrar mais opções abre a visualização estendida, revelando a Primeira
data permitida e o Prazo do compromisso. Exiba esses campos por padrão de modo que não seja necessário clicar em Mostrar mais
opções.

Como: Abra o aplicativo Field Service Admin usando o Iniciador de aplicativos. Clique em Configurações do Field Service > Ações
globais > Reserva de compromisso e configure as novas definições:

• Grau mínimo (0  por padrão)

• Abrir visualização estendida por padrão (não selecionado por padrão)

• Fixar três períodos de grau mais alto no topo (selecionado por padrão)

Escolha quando os compromissos aparecem no Gantt
Reserve a data (Gantt)! O novo campo Data de exibição do Gantt dá mais controle sobre quando um compromisso aparece no Gantt.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
com o Pacote gerenciado do Field Service Lightning.

Por quê: O período do Gantt é controlado pelas seguintes configurações:

• O limite da janela de agendamento definido nas configurações do console do controlador

• O Horizonte mostrado na lista de compromissos
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• A caixa de seleção Combinar datas do Gantt na lista de compromissos, que afeta o Horizonte

• Qualquer filtro do Gantt aplicado

Os campos de dados selecionados no menu suspenso da lista de compromissos (Primeira data permitida, Prazo, Início e término da
janela de chegada e Início e término do agendamento) determinam que compromissos estão visíveis no Gantt. Se o valor de qualquer
um dos campos de data selecionados em um compromisso ficar dentro do período especificado, o compromisso aparecerá no Gantt.

Porém, às vezes, você deseja que seja mostrado no Gantt um compromisso que não fica dentro do período. Por exemplo, talvez um
compromisso de manutenção deva ser concluído dentro dos próximos seis meses, e você queira vê-lo no Gantt todos os dias como um
lembrete. Para evitar as configurações de data para fins de exibição, você agora pode usar o novo campo Data de exibição do Gantt em
compromissos de serviço. Quando uma Data de exibição do Gantt do compromisso de serviço fica dentro do período do Gantt, o
compromisso fica visível no Gantt.

Como:

• Para usar o campo Data de exibição do Gantt, adicione-o aos seus layouts de página do compromisso de serviço.

• Para controlar que campos de data são considerados ao exibir compromissos no Gantt, clique no ícone de relógio na lista de
compromissos. A Data de exibição do Gantt não é selecionada por padrão.

• Para atualizar o limite da janela de programação, clique no ícone de configurações na lista de compromissos e clique em
Configurações do console de controle. Atualize a data do Horizonte diretamente na lista de compromissos.

Dica:  Configure um processo no Criador de processos do Lightning para configurar automaticamente a Data de exibição do
Gantt de um compromisso para a data de hoje, atualizada diariamente.

Desligue a publicação do Chatter para envio de compromisso de emergência
Se os seus controladores preferirem alertar os técnicos sobre um compromisso de serviço de emergência por telefone, uma notificação
automática do Chatter pode apenas adicionar ruído. Dê aos controladores a opção de desligar a publicação do Chatter que notifica os
recursos designados sobre um compromisso de emergência recém-enviado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
com o Pacote gerenciado do Field Service Lightning.

Por quê: Anteriormente, os técnicos designados a compromissos de serviço de emergência eram notificados sobre o compromisso por
meio de uma publicação do Chatter personalizável. Agora, você pode desligar publicações do Chatter para envios de emergência, ou
dar aos controladores a opção criar uma publicação personalizada do Chatter ou não usar nenhuma publicação.

Como: Abra o aplicativo Field Service Admin usando o Iniciador de aplicativos. Clique em Configurações do Field Service e, em
seguida, em Ações globais > Assistente de emergência.
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• Para permitir que os controladores decidam caso a caso se desejam notificar o recurso designado no Chatter quando um compromisso
de emergência é enviado, garanta que Permitir publicação do Chatter esteja selecionado. Os controladores verão a seguinte tela
durante o processo de envio.

• Para desativar publicações do Chatter em todos os envios de emergência, desmarque Permitir publicação do Chatter.

Outras melhorias ao pacote gerenciado Field Service Lightning
Aprenda sobre outras melhorias pequenas, mas importantes, ao pacote gerenciado Field Service Lightning.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience e Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
com o Pacote gerenciado do Field Service Lightning.

Por quê: Essas melhorias tornam mais fácil navegar no console do controlador e definir suas configurações de automação. Isto é o que
mudou.

O Gantt lembra-se de uma ou mais das suas preferências de exibição
Quando você navega para fora do Gantt, as seguintes configurações permanecerão como você as deixou:

• Configurações da propriedade de utilização, que são encontradas na guia Utilização do filtro de Gantt

• Se os territórios estão expandidos ou recolhidos

• Que campos de dados estão selecionados no menu suspenso da lista de compromissos (acessado clicando no ícone de relógio)

Visualizar detalhes da pontuação do candidato no console do controlador
Ao usar a ação Obter candidatos no console do controlador, clique no ícone azul ao lado do nome do candidato para ver a pontuação
para cada objetivo de serviço que faz parte da política de agendamento em uso. A média dessas pontuações é calculada para formar
a pontuação geral do candidato.
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Nova página inicial para o painel de detalhes da rota
O painel de detalhes da rota no mapa passou da parte inferior do mapa para o lado direito. Oculte o painel clicando em Ocultar
detalhes da rota. Para aumentar o zoom em um compromisso, focalize o número do compromisso no painel e clique em Centralizar
no mapa.

Pesquise mais detalhadamente na lista de compromissos
A pesquisa na lista de compromissos permite inserir uma consulta de pesquisa para filtrar os compromissos na lista. Anteriormente,
se nenhum compromisso na lista correspondesse à sua consulta de pesquisa, você via uma mensagem "Nenhum compromisso".
Agora, se nenhum compromisso corresponder à sua consulta, você poderá clicar em Pesquisar todos os registros no corpo da
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lista de compromissos para pesquisar todos os compromissos de serviço na organização. Isso permite que você force a inclusão de
um compromisso de serviço a uma lista de compromissos que não corresponde aos critérios de carregamento de Gantt.

Pesquise e selecione todos os territórios ao configurar trabalhos de automação
A lista de territórios nas configurações do trabalho de automação agora vem com um campo de pesquisa, uma barra de rolagem e
links para selecionar ou cancelar a seleção de todos os territórios. Essas opções estão visíveis no aplicativo Field Service Admin, guia
Configurações do Field Service: Basta navegar para as configurações de trabalho agendado para Otimização, Envio e Compartilhamento.

Não é mais necessária atribuição de permissão automática na Configuração guiada
Anteriormente em Configuração guiada, o Salesforce atribuía automaticamente as permissões de usuário e objeto necessárias se
você ainda não as tivesse. Agora, nós exibimos uma mensagem informando o usuário de que permissões ele precisa e dizendo a
ele para solicitá-la ao administrador.

Como: Essas melhorias estão automaticamente disponíveis para os usuários, sem necessidade de configuração!

Gerenciamento de caso: Roteamento baseado em habilidades do
Omni-Channel, copiar e colar para imagens e pastas para macros e texto
rápido
Use o roteamento baseado em fila e o roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel juntos para uma solução robusta para
atribuir itens de trabalho a agentes. Depois que seus agentes receberem um item de trabalho, eles terão mais ferramentas para ajudá-los
a fechar o caso. Os agentes podem copiar e colar imagens diretamente em emails de caso. As pastas os ajudam a organizar e compartilhar
macros e texto rápido mais facilmente.

NESTA SEÇÃO:

Console de serviço: Pastas para produtividade, itens personalizados de navegação e um alternador para o Lightning Experience

Estamos sempre buscando maneiras de tornar seus agentes mais rápidos no Console de serviço. Os agentes agora usam pastas para
organizar macros e texto rápido em grupos lógicos, e podem, inclusive, compartilhar uma pasta inteira com outros agentes. Os
agentes também podem personalizar os itens de navegação para uma experiência personalizada. Para quem usa o aplicativo de
console Salesforce Classic, há uma maneira mais rápida de mudar para o Lightning Experience: basta procurar um link no menu do
perfil de usuário.
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Fluxo do Lightning para serviço: Novo nome e novos recursos para ajudar os agentes a manterem-se no caminho certo

O Fluxo do Lightning para serviço, anteriormente chamado de Engajamento guiado do Lightning, mantém seus agentes focados
para que possam resolver casos mais rapidamente. O componente Lista de ações guiadas inclui uma guia de Histórico que mostra
uma visão geral dos agentes quando os fluxos foram iniciados, pausados, retomados ou concluídos. Você pode predefinir as ações
guiadas que os agentes podem adicionar à lista para que as ações mais usadas fiquem facilmente disponíveis. E, com um lembrete
para a conclusão de tarefas obrigatórias, seus agentes não vão se esquecer de concluir o processo essencial.

Casos: Compactar aprimoramentos de feed e modelos do Visualforce no Lightning Experience

Maximize o espaço da sua tela com o feed de caso compacto em colunas estreitas. Você também pode usar o feed compacto sempre
que um feed de caso aparece no Lightning Experience. Anexos de mensagens de Email-to-Case são automaticamente convertidas
em Salesforce Files. Integre imagens a emails com copiar e colar, fornecendo um URL, ou do Salesforce Files.

Omni-Channel: Melhorias ao roteamento baseadas em habilidades e monitoramento de bate-papo

Desfrute de mais flexibilidade com relação à maneira como o Omni-Channel atribui itens à sua organização. Faça o roteamento de
itens usando roteamento baseado em fila e roteamento baseado em habilidades simultaneamente na mesma organização. Faça o
roteamento de bate-papos do Live Agent para os agentes certos com roteamento baseado em habilidades (uma funcionalidade
beta). Os gerentes de suporte podem ficar atentos ao trabalho roteado por filas e por habilidades no supervisor Omni-Channel.
Algumas guias do Supervisor Omni-Channel têm nomes novos para esclarecer que informações são mostradas. Deixe os supervisores
monitorarem bate-papos de modo que possam ajudar conforme necessário, e mostre aos supervisores uma prévia do que os agentes
e os clientes estão digitando.

Produtividade dos agentes: Pastas e compartilhamento e botões, Oh, Céus

Organize macros e texto rápido em pastas para encontrar rapidamente o que você está buscando. Compartilhe pastas inteiras para
dar a outros usuários acesso fácil a macros ou texto rápido. Novos botões tornam a inserção do texto rápido mais fácil e mais visível
para incentivar os usuários a aproveitar essa ferramenta que economiza tempo.

Console de serviço: Pastas para produtividade, itens personalizados de navegação
e um alternador para o Lightning Experience
Estamos sempre buscando maneiras de tornar seus agentes mais rápidos no Console de serviço. Os agentes agora usam pastas para
organizar macros e texto rápido em grupos lógicos, e podem, inclusive, compartilhar uma pasta inteira com outros agentes. Os agentes
também podem personalizar os itens de navegação para uma experiência personalizada. Para quem usa o aplicativo de console Salesforce
Classic, há uma maneira mais rápida de mudar para o Lightning Experience: basta procurar um link no menu do perfil de usuário.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
com o Service Cloud.

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

Não é possível fazer o upgrade de aplicativos de console do Salesforce Classic para o Lightning Experience de Configuração. Para
começar a usar o Lightning Experience, personalize o aplicativo de Console de serviço fornecido pelo Salesforce.

Como: Confira os novos recursos disponíveis no Console de serviço.

Aplicativos de console do Lightning: Guias personalizáveis, itens de navegação personalizáveis, mais APIs e substituições
do Visualforce

Torne seu console só seu com títulos de guia, ícones de guia e itens de navegação personalizáveis. Você também pode gerar e abrir
URLs do console e definir seu item de navegação com a API de JavaScript do Lightning Console. O suporte para substituição do
Visualforce em aplicativos de console permite que você aproveite suas substituições do Visualforce no Salesforce Classic.
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Fluxo do Lightning para serviço: Novo nome e novos recursos para ajudar os agentes a manterem-se no caminho certo
O Fluxo do Lightning para serviço, anteriormente chamado de Engajamento guiado do Lightning, mantém seus agentes focados
para que possam resolver casos mais rapidamente. O componente Lista de ações guiadas inclui uma guia de Histórico que mostra
uma visão geral dos agentes quando os fluxos foram iniciados, pausados, retomados ou concluídos. Você pode predefinir as ações
guiadas que os agentes podem adicionar à lista para que as ações mais usadas fiquem facilmente disponíveis. E, com um lembrete
para a conclusão de tarefas obrigatórias, seus agentes não vão se esquecer de concluir o processo essencial.

Produtividade dos agentes: Pastas e compartilhamento e botões, Oh, Céus
Organize macros e texto rápido para encontrar rapidamente o que você está buscando. Compartilhe pastas inteiras para fornecer a
outros usuários acesso rápido e fácil a todas as macros ou ao texto rápido dentro da pasta. Inserir texto rápido ficou ainda mais fácil
com os novos botões em emails, Knowledge, bate-papos, eventos, tarefas e outros.

Casos: Compactar aprimoramentos de feed e modelos do Visualforce no Lightning Experience
Maximize o espaço da sua tela com o feed de caso compacto em colunas estreitas. Você também pode usar o feed compacto sempre
que um feed de caso aparece no Lightning Experience. Anexos de mensagens de Email-to-Case são automaticamente convertidas
em Salesforce Files. Integre imagens a emails com copiar e colar, fornecendo um URL, ou do Salesforce Files.

Mude para o Lightning Experience diretamente do seu aplicativo de console Salesforce Classic
Agora ficou mais fácil acessar o Lightning Experience dos seus aplicativos de console Salesforce Classic. Basta clicar no link Mudar
para o Lightning Experience no menu do perfil de usuário. O link aparece automaticamente para todos os usuários em um
aplicativo de console do Salesforce Classic.

Altere sua visualização com configurações de densidade da exibição
Seus agentes podem controlar como eles veem dados com duas novas configurações de densidade de exibição do Lightning
Experience. Você nem sequer precisa modificar o layout da página. Os agentes simplesmente mudam a densidade do console
usando o menu do perfil de usuário.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Mude para o Lightning Experience diretamente do seu aplicativo de console Salesforce Classic
Agora ficou mais fácil acessar o Lightning Experience dos seus aplicativos de console Salesforce Classic. Basta clicar no link Mudar para
o Lightning Experience no menu do perfil de usuário. O link aparece automaticamente para todos os usuários em um aplicativo de
console do Salesforce Classic.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Depois de clicar no link, o aplicativo Lightning Experience padrão é aberto. Para alterar seu aplicativo padrão, atualize a seleção
de aplicativo padrão em Configurações personalizadas de aplicativo para um perfil de usuário.
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Fluxo do Lightning para serviço: Novo nome e novos recursos para ajudar os agentes
a manterem-se no caminho certo
O Fluxo do Lightning para serviço, anteriormente chamado de Engajamento guiado do Lightning, mantém seus agentes focados para
que possam resolver casos mais rapidamente. O componente Lista de ações guiadas inclui uma guia de Histórico que mostra uma visão
geral dos agentes quando os fluxos foram iniciados, pausados, retomados ou concluídos. Você pode predefinir as ações guiadas que os
agentes podem adicionar à lista para que as ações mais usadas fiquem facilmente disponíveis. E, com um lembrete para a conclusão de
tarefas obrigatórias, seus agentes não vão se esquecer de concluir o processo essencial.

NESTA SEÇÃO:

Identifique o status rapidamente usando a guia Histórico na Lista de ações guiadas

Permita que seus agentes e supervisores do caso vejam um histórico de ações guiadas, aprendam o que foi concluído e garanta que
nenhuma etapa tenha sido pulada. A guia Histórico no componente Lista de ações guiadas mostra quais fluxos foram inicializados,
por quais agentes e quando cada um foi iniciado, pausado, retomado e concluído. Os agentes podem ver o que aconteceu até o
momento, ajudando-os a identificar lacunas e resolver problemas mais rapidamente.

Foque seus agentes com um subconjunto de ações guiadas

Defina um subconjunto de ações guiadas que os agentes podem adicionar à sua Lista de ações guiadas. Ao clicar em Adicionar,
eles podem escolher em uma lista focada, em vez de todos os fluxos de tela ativos na sua organização.

Avisar os agentes quando uma ação guiada for obrigatória

Lembre seus agentes de concluir as etapas necessárias para cumprir as metas de conformidade ou as regras de negócios. Quando
os agentes inicializam uma ação guiada obrigatória e tentam fechar a guia ou janela, eles veem um aviso que os incentiva a concluí-la.

CONSULTE TAMBÉM:

Inicialize fluxos em aplicativos de navegação padrão com o Fluxo do Lightning para serviço

Encaminhe sua força de trabalho para a próxima etapa com o Fluxo do Lightning para serviço

Identifique o status rapidamente usando a guia Histórico na Lista de ações guiadas
Permita que seus agentes e supervisores do caso vejam um histórico de ações guiadas, aprendam o que foi concluído e garanta que
nenhuma etapa tenha sido pulada. A guia Histórico no componente Lista de ações guiadas mostra quais fluxos foram inicializados, por
quais agentes e quando cada um foi iniciado, pausado, retomado e concluído. Os agentes podem ver o que aconteceu até o momento,
ajudando-os a identificar lacunas e resolver problemas mais rapidamente.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Como: Quando você adiciona um componente da Lista de ações guiadas à sua página usando o Criador de aplicativo Lightning, os
agentes veem uma guia de Histórico (1). A guia mostra ações guiadas anteriores para o registro, listando as ações mais recentes primeiro.
Cada entrada inclui o nome do agente, um carimbo de data e hora e um status: iniciado, pausado, retomado ou concluído. Ações guiadas
não são mais listadas no utilitário de Histórico (2) acessado pela barra de utilitários.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do Fluxo do Lightning para desenvolvedor de serviço

Foque seus agentes com um subconjunto de ações guiadas
Defina um subconjunto de ações guiadas que os agentes podem adicionar à sua Lista de ações guiadas. Ao clicar em Adicionar, eles
podem escolher em uma lista focada, em vez de todos os fluxos de tela ativos na sua organização.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Usando o Criador de aplicativo Lightning, adicione o componente Lista de ações guiadas a um registro. Edite as Configurações
de ação guiada.
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Selecione até 175 ações guiadas disponíveis aos seus agentes no seletor de ações quando eles clicam em Adicionar. Seus agentes então
podem localizar uma ação rapidamente e adicioná-la à Lista de ações guiadas.
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Se você não configurar um subconjunto, o seletor de ação mostrará aos seus agentes todos os fluxos de tela ativos na sua organização.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do Fluxo do Lightning para desenvolvedor de serviço

Avisar os agentes quando uma ação guiada for obrigatória
Lembre seus agentes de concluir as etapas necessárias para cumprir as metas de conformidade ou as regras de negócios. Quando os
agentes inicializam uma ação guiada obrigatória e tentam fechar a guia ou janela, eles veem um aviso que os incentiva a concluí-la.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Use o Designer de fluxo de nuvem para criar um fluxo. Em seguida, use o Criador de processos para associar um registro ao fluxo
usando o objeto de junção RecordAction. Para indicar que o fluxo é necessário, adicione o campo opcional Is Mandatory  e defina
o valor do campo como True.
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Quando um agente tenta fechar uma guia ou janela com uma ação guiada obrigatória, uma mensagem explica que a ação é necessária.
Clicar em Cancelar ignora o aviso e continua o fluxo. O agente também pode clicar em Terminar mais tarde, que fecha a guia ou a
janela.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do Fluxo do Lightning para desenvolvedor de serviço
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Casos: Compactar aprimoramentos de feed e modelos do Visualforce no Lightning
Experience
Maximize o espaço da sua tela com o feed de caso compacto em colunas estreitas. Você também pode usar o feed compacto sempre
que um feed de caso aparece no Lightning Experience. Anexos de mensagens de Email-to-Case são automaticamente convertidas em
Salesforce Files. Integre imagens a emails com copiar e colar, fornecendo um URL, ou do Salesforce Files.

NESTA SEÇÃO:

Imagens integradas em emails de caso no Lightning Experience

Graças a um botão novo, os agentes podem inserir imagens em seus emails de caso mais facilmente. Na ação de Email para casos,
procure o botão na barra de ferramentas de email. Os agentes podem inserir imagens do Salesforce Files e de URLs da web. Os
agentes também podem copiar e colar imagens da área de transferência.

Desfrute de feed do caso compacto em qualquer lugar no Lightning Experience

Use o feed compacto sempre que um feed social ou de caso aparecer no Lightning Experience. Você também pode configurar o
feed compacto para aplicativos de navegação padrão ou aplicativos de navegação do console.

Trabalhe de modo mais eficiente em seu feed do caso no Lightning Experience

O botão para recolher ou expandir todos os itens no feed do caso é mais inteligente. Ainda, o número de itens do feed carregados
é proporcional ao tamanho da tela; uma janela mais alta significa o carregamento de mais itens do feed. Conforme você rola para
baixo, mais itens de feed do caso são carregados automaticamente. Agora há suporte para o feed do caso em colunas estreitas de
25% da largura no Criador de aplicativo Lightning, de modo que você pode obter o máximo do espaço da sua tela.

Usar modelos de email do Visualforce no Lightning Experience

Os agentes economizam muito tempo criando rascunhos de email usando modelos de email. Agora você pode usar o poder dos
modelos de email do Visualforce no Lightning Experience. Os usuários inserem texto, dados de campo e anexos de email no editor
de email de caso com apenas alguns cliques.

Compartilhe e visualize arquivos salvando automaticamente anexos de Email-to-Case como Salesforce Files

Anexos a mensagens de Email-to-Case recém-recebidas são automaticamente convertidos em Salesforce Files. Essa conversão
permite aos agentes visualizar de modo conveniente sem baixar o anexo para o computador. Os Salesforce Files são pesquisáveis
e podem ser compartilhados em todo o Salesforce, assim, os agentes não precisam navegar para a lista relacionada de um registro
para encontrar o arquivo.

Definir campos de auditoria ao importar emails

Agora você pode definir os campos de auditoria para registros de mensagens de email criados como parte da importação de
mensagens de email por meio da API para o Salesforce. Dessa maneira, seus registros refletem os mesmos detalhes do campo de
auditoria que as mensagens de email originais, como quem criou o email e quando ele foi criado.

Combater spam: rejeite casos sem verificação reCAPTCHA

Impeça que spammers enviem casos falsos a você. Rejeite casos do Web-to-Case que não usem verificação reCAPTCHA.

CONSULTE TAMBÉM:

A um clique – insira texto rápido em seus emails com um botão

Imagens integradas em emails de caso no Lightning Experience
Graças a um botão novo, os agentes podem inserir imagens em seus emails de caso mais facilmente. Na ação de Email para casos,
procure o botão na barra de ferramentas de email. Os agentes podem inserir imagens do Salesforce Files e de URLs da web. Os agentes
também podem copiar e colar imagens da área de transferência.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Idea Exchange: Permite imagens "em linha" no email enviado do SFDC

Desfrute de feed do caso compacto em qualquer lugar no Lightning Experience
Use o feed compacto sempre que um feed social ou de caso aparecer no Lightning Experience. Você também pode configurar o feed
compacto para aplicativos de navegação padrão ou aplicativos de navegação do console.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Por padrão, o feed compacto é usado nos componentes do Criador de aplicativo Lightning de Feeds do Chatter e do Chatter
em layouts de página para casos e publicações sociais. Anteriormente, o feed compacto estava disponível apenas para casos que usavam
o componente do Chatter.

Os layouts de página de publicação social e caso padrão para o aplicativo de Console de serviço do Lightning já incluem o componente
do Chatter que aproveita o feed compacto.

Para desabilitar o feed compacto para casos e publicações sociais no Lightning Experience, contate o suporte da Salesforce.

Trabalhe de modo mais eficiente em seu feed do caso no Lightning Experience
O botão para recolher ou expandir todos os itens no feed do caso é mais inteligente. Ainda, o número de itens do feed carregados é
proporcional ao tamanho da tela; uma janela mais alta significa o carregamento de mais itens do feed. Conforme você rola para baixo,
mais itens de feed do caso são carregados automaticamente. Agora há suporte para o feed do caso em colunas estreitas de 25% da
largura no Criador de aplicativo Lightning, de modo que você pode obter o máximo do espaço da sua tela.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Feeds de caso longos rolam por até cinco páginas de publicações de feed antes de mostrarem ao usuário um botão para Exibir
mais. Clicar no botão habilita rolagem infinita para o feed.

Feeds de caso em colunas de 25% da largura da tela exibem informações de modo levemente diferente de feeds mais largos. Por
exemplo, os avatares do usuário não são exibidos em feeds estreitos.

Usar modelos de email do Visualforce no Lightning Experience
Os agentes economizam muito tempo criando rascunhos de email usando modelos de email. Agora você pode usar o poder dos modelos
de email do Visualforce no Lightning Experience. Os usuários inserem texto, dados de campo e anexos de email no editor de email de
caso com apenas alguns cliques.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Crie e edite modelos de email do Visualforce no Salesforce Classic. No Lightning Experience, anexos gerados dinamicamente
dos modelos de email do Visualforce tornam-se automaticamente Salesforce Files.

Não há suporte para modelos de email do Visualforce em macros.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Apex: Interface QuickActionDefaultsHandler

Guia do desenvolvedor do Visualforce: Modelos de email do Visualforce
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Compartilhe e visualize arquivos salvando automaticamente anexos de Email-to-Case como
Salesforce Files
Anexos a mensagens de Email-to-Case recém-recebidas são automaticamente convertidos em Salesforce Files. Essa conversão permite
aos agentes visualizar de modo conveniente sem baixar o anexo para o computador. Os Salesforce Files são pesquisáveis e podem ser
compartilhados em todo o Salesforce, assim, os agentes não precisam navegar para a lista relacionada de um registro para encontrar o
arquivo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience nas edições Professional, Essentials, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Como: Organizações criadas após a Spring '18 que habilitam Email-to-Case ou Email-to-Case sob demanda têm esse recurso
automaticamente habilitado. Para habilitar esse recurso em uma organização existente, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira
Email-to-Case  e selecione Email-to-Case. Clique em Editar e habilite Salvar anexos de Email-to-Case como Salesforce Files.
Clique em Salvar.

Nota:  Se algo falhar ao salvar um anexo de Email-to-Case como um Salesforce File, o administrador da organização receberá uma
notificação por email.

CONSULTE TAMBÉM:

Idea Exchange: Anexos de Email-to-Case – Adicionar a arquivos

Definir campos de auditoria ao importar emails
Agora você pode definir os campos de auditoria para registros de mensagens de email criados como parte da importação de mensagens
de email por meio da API para o Salesforce. Dessa maneira, seus registros refletem os mesmos detalhes do campo de auditoria que as
mensagens de email originais, como quem criou o email e quando ele foi criado.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Unlimited e Developer.

Quem: Para definir os valores para os registros de email recém-criados, você precisa ter a permissão do usuário Definir campos
de auditoria ao criar o registro.

Dica:  Os campos de auditoria estão visíveis a usuários com a permissão de Leitura no Salesforce Classic, no Lightning Experience
e no aplicativo Salesforce. Porém, você pode configurar campos de auditoria apenas por meio da API e somente durante a criação
do registro.

CONSULTE TAMBÉM:

Referência de objeto para o Salesforce e a plataforma do Lightning: EmailMessage

Combater spam: rejeite casos sem verificação reCAPTCHA
Impeça que spammers enviem casos falsos a você. Rejeite casos do Web-to-Case que não usem verificação reCAPTCHA.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Como: Em Configuração, acesse a página Configurações de Web-to-Case e procure a configuração de verificação Exigir reCAPTCHA.
Habilitar essa configuração ativa Incluir reCAPTCHA na configuração de HTML na página de Gerador de HTML de Web-to-Case. Então
garanta que o HTML no seu site inclua o código reCAPTCHA.
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Em organizações novas, a Verificação reCAPTCHA está habilitada por padrão.

Nota:  Se a sua organização já usar reCAPTCHA, habilite manualmente Exigir verificação reCAPTCHA. Depois de habilitar essa
configuração, é importante garantir que o código no site inclua o código de validação reCAPTCHA. Talvez seja necessário gerar
novamente seu código HTML e atualizá-lo no seu site. Se o seu site não incluir o código reCAPTCHA, os clientes não poderão enviar
casos.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Habilitar reCAPTCHA para prevenir casos de spam (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Omni-Channel: Melhorias ao roteamento baseadas em habilidades e monitoramento
de bate-papo
Desfrute de mais flexibilidade com relação à maneira como o Omni-Channel atribui itens à sua organização. Faça o roteamento de itens
usando roteamento baseado em fila e roteamento baseado em habilidades simultaneamente na mesma organização. Faça o roteamento
de bate-papos do Live Agent para os agentes certos com roteamento baseado em habilidades (uma funcionalidade beta). Os gerentes
de suporte podem ficar atentos ao trabalho roteado por filas e por habilidades no supervisor Omni-Channel. Algumas guias do Supervisor
Omni-Channel têm nomes novos para esclarecer que informações são mostradas. Deixe os supervisores monitorarem bate-papos de
modo que possam ajudar conforme necessário, e mostre aos supervisores uma prévia do que os agentes e os clientes estão digitando.

NESTA SEÇÃO:

Faça o roteamento de trabalho para agentes usando filas e habilidades simultaneamente na mesma organização

Experimente o roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel na sua organização enquanto mantém o roteamento baseado
em fila que você já conhece e adora. O Omni-Channel dá a você a flexibilidade para rotear itens de trabalho a agentes da maneira
que faz mais sentido para a sua empresa. Faça o roteamento de alguns itens de trabalho por habilidades e de outros por filas. E o
melhor de dois mundos na mesma organização!

Use o roteamento baseado em habilidades para rotear bate-papos no Live Agent (beta)

Faça o roteamento de bate-papos do Live Agent a agentes que têm as habilidades certas para resolver o problema do cliente. O
Omni-Channel dá a você a flexibilidade para rotear bate-papos das melhores maneiras para a sua empresa. Faça o roteamento de
todos os bate-papos por roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel. Ou faça o roteamento de alguns bate-papos por
filas e de outros por habilidades. Porém, não é possível transferir bate-papos roteáveis somente por roteamento baseado em
habilidades para outro agente, fila ou habilidade.
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Fique atento à carga de trabalho do agente para roteamento baseado em fila e baseado em habilidades no supervisor Omni-Channel

Você usa roteamento baseado em fila e roteamento baseado em habilidades na mesma organização? Em caso afirmativo, o Supervisor
Omni-Channel mostrará as guias para ambos os tipos de roteamento, permitindo aos gerentes de suporte rastrear agentes e itens
de trabalho, independente de como o trabalho é roteado. Também renomeamos algumas guias do Supervisor Omni-Channel: para
esclarecer que informações são mostradas. A guia Filas agora se chama Lista de pendências de filas. Alteramos a guia Trabalho para
Trabalho atribuído, e a guia Lista de pendências agora se chama Lista de pendências de habilidades.

Permita a supervisores monitorar bate-papos em tempo real no supervisor Omni-Channel

Supervisores de suporte podem clicar em Monitorar na guia Agentes do supervisor Omni-Channel para abrir uma janela de bate-papo
e ver a conversa entre o agente e o cliente. Os supervisores podem visualizar até cinco conversas ao mesmo tempo.

Apresente aos supervisores uma prévia do que os agentes e clientes estão digitando em bate-papos

Ajude os supervisores a ficarem por dentro das mensagens enviadas entre agentes e clientes. Os supervisores podem ver o que um
agente está digitando antes de enviarem uma mensagem com o recurso de prévia do agente. A prévia do cliente permite que o
supervisor veja o que os clientes estão digitando antes que eles cliquem em enviar.

Faça o roteamento de trabalho para agentes usando filas e habilidades simultaneamente na
mesma organização
Experimente o roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel na sua organização enquanto mantém o roteamento baseado
em fila que você já conhece e adora. O Omni-Channel dá a você a flexibilidade para rotear itens de trabalho a agentes da maneira que
faz mais sentido para a sua empresa. Faça o roteamento de alguns itens de trabalho por habilidades e de outros por filas. E o melhor de
dois mundos na mesma organização!

Importante:  Anteriormente, se você usasse o roteamento baseado em fila na sua organização e mudasse para usar roteamento
baseado em habilidades, o Omni-Channel parava de rotear trabalho para filas. Quando a versão Winter '19 é liberada para a sua
organização, o Omni-Channel retoma o trabalho de roteamento para filas além do roteamento para habilidades.

Onde: Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer com o Service Cloud.

Quem: Os administradores precisam da permissão para Personalizar aplicativo para configurar o Omni-Channel.

Como: Em Configuração, insira Omni-Channel  na caixa Busca rápida e selecione Configurações do Omni-Channel. Habilite
Omni-Channel e configure o roteamento baseado em fila. Na mesma organização, habilite e configure roteamento baseado em
habilidades.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Roteamento baseado em habilidades para Omni-Channel (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização de versão)

Ajuda do Salesforce: Configurar roteamento com base em habilidades (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Use o roteamento baseado em habilidades para rotear bate-papos no Live Agent (beta)
Faça o roteamento de bate-papos do Live Agent a agentes que têm as habilidades certas para resolver o problema do cliente. O
Omni-Channel dá a você a flexibilidade para rotear bate-papos das melhores maneiras para a sua empresa. Faça o roteamento de todos
os bate-papos por roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel. Ou faça o roteamento de alguns bate-papos por filas e de
outros por habilidades. Porém, não é possível transferir bate-papos roteáveis somente por roteamento baseado em habilidades para
outro agente, fila ou habilidade.
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Onde: O Omni-Channel está disponível no Lightning Experience e no Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer com o Service Cloud.

O Live Agent está disponível no Lightning Experience e no Salesforce Classic em:

• Edições Performance e Developer criadas após 14 de junho de 2012

• Unlimited Edition com Service Cloud

• Enterprise e Unlimited Editions por um custo adicional

Nota:  Como um recurso beta, o roteamento baseado em habilidades para bate-papos do Live Agent é uma prévia 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 roteamento baseado
em habilidades para bate-papos do Live Agent no IdeaExchange na Trailblazer Community.

Quem: Os administradores precisam da permissão para Personalizar aplicativo para configurar o Omni-Channel.

Como: Configure roteamento baseado em fila e em habilidades no Omni-Channel. Em seguida, crie uma implantação do Live Agent
com um botão de bate-papo com o tipo de roteamento Habilidades do Omni-Channel.

Fique atento à carga de trabalho do agente para roteamento baseado em fila e baseado em
habilidades no supervisor Omni-Channel
Você usa roteamento baseado em fila e roteamento baseado em habilidades na mesma organização? Em caso afirmativo, o Supervisor
Omni-Channel mostrará as guias para ambos os tipos de roteamento, permitindo aos gerentes de suporte rastrear agentes e itens de
trabalho, independente de como o trabalho é roteado. Também renomeamos algumas guias do Supervisor Omni-Channel: para esclarecer
que informações são mostradas. A guia Filas agora se chama Lista de pendências de filas. Alteramos a guia Trabalho para Trabalho
atribuído, e a guia Lista de pendências agora se chama Lista de pendências de habilidades.

Onde: Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer com o Service Cloud.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Supervisor Omni-Channel (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Conheça as guias do Supervisor Omni-Channel (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Permita a supervisores monitorar bate-papos em tempo real no supervisor Omni-Channel
Supervisores de suporte podem clicar em Monitorar na guia Agentes do supervisor Omni-Channel para abrir uma janela de bate-papo
e ver a conversa entre o agente e o cliente. Os supervisores podem visualizar até cinco conversas ao mesmo tempo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com
o Service Cloud.

Quem: Os administradores precisam da permissão para Personalizar aplicativo para configurarem o Supervisor Omni-Channel.
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Como: Em Configuração, insira Omni-Channel  na caixa Busca rápida e selecione Configurações do supervisor. Selecione
Monitoramento de conversa e clique em Salvar.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Supervisor Omni-Channel (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Monitore bate-papos de agentes no Supervisor Omni-Channel (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Apresente aos supervisores uma prévia do que os agentes e clientes estão digitando em bate-papos
Ajude os supervisores a ficarem por dentro das mensagens enviadas entre agentes e clientes. Os supervisores podem ver o que um
agente está digitando antes de enviarem uma mensagem com o recurso de prévia do agente. A prévia do cliente permite que o supervisor
veja o que os clientes estão digitando antes que eles cliquem em enviar.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com
o Service Cloud.

Quem: Os administradores precisam da permissão para Personalizar aplicativo para configurarem o Supervisor Omni-Channel.

Como: Em Configuração, insira Omni-Channel  na caixa Busca rápida e selecione Configurações do supervisor. Escolha que opções
você deseja obter e clique em Salvar.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Supervisor Omni-Channel (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Monitore bate-papos de agentes no Supervisor Omni-Channel (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Produtividade dos agentes: Pastas e compartilhamento e botões, Oh, Céus
Organize macros e texto rápido em pastas para encontrar rapidamente o que você está buscando. Compartilhe pastas inteiras para dar
a outros usuários acesso fácil a macros ou texto rápido. Novos botões tornam a inserção do texto rápido mais fácil e mais visível para
incentivar os usuários a aproveitar essa ferramenta que economiza tempo.

NESTA SEÇÃO:

Compartilhar e organizar macros e texto rápido em pastas

Acompanhar diversos macros e o texto rápido pode ser difícil, por isso, facilitamos a organização dessas ferramentas que economizam
tempo em grupos lógicos. Quando você habilita pastas para macros e texto rápido, também permite que os usuários compartilhem-nos
com outras pessoas. Anteriormente, somente era possível compartilhar macros e texto rápido no Salesforce Classic.

A um clique – insira texto rápido em seus emails com um botão

Agora basta um clique para inserir mensagens predefinidas. Um novo botão na barra de ações Email lembra os usuários visualmente
dessa ferramenta que poupa tempo. Anteriormente, você apenas poderia inserir texto rápido usando um atalho de teclado.

Usar texto rápido em tarefas e eventos

Os seus usuários têm muitas tarefas ou eventos que são todos iguais? Então nós temos boas notícias. Tarefas e eventos agora dão
suporte a texto rápido. Os usuários podem inserir texto rápido para inserir descrições comuns, como "Acompanhar com o cliente
para obter mais detalhes" ou "Verificar endereço do cliente", em vez de digitar repetidamente a mesma mensagem.
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Inserir texto rápido em bate-papo e artigos do Knowledge

Você pode inserir texto rápido ao criar e editar artigos do Knowledge ou responder aos clientes em um bate-papo. Basta procurar
o botão de texto rápido na barra de ferramentas do editor de rich-text.

Nunca se esqueça de texto rápido novamente graças a um botão pop-up

Texto rápido é uma ferramenta apreciada para economizar tempo. Os agentes podem inserir mensagens predefinidas em todos os
tipos de campos de texto. Para lembrar os agentes dessa maneira fácil de inserir texto, um botão de pop-up é exibido ao lado dos
campos de texto que dão suporte a texto rápido. Anteriormente, você poderia inserir texto rápido usando apenas um atalho de
teclado.

Compartilhar e organizar macros e texto rápido em pastas
Acompanhar diversos macros e o texto rápido pode ser difícil, por isso, facilitamos a organização dessas ferramentas que economizam
tempo em grupos lógicos. Quando você habilita pastas para macros e texto rápido, também permite que os usuários compartilhem-nos
com outras pessoas. Anteriormente, somente era possível compartilhar macros e texto rápido no Salesforce Classic.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Não
há suporte para pastas para macros e texto rápido na edição Essentials.

Quem: Para criar uma pasta para macros ou texto rápido, um usuário precisa criar permissão no objeto. Para compartilhar uma pasta
para macros ou texto rápido, um usuário deve ser o proprietário da pasta ou ter acesso para Gerenciar a pasta. Administradores e outros
usuários com a permissão Modificar tudo os macros ou objeto de texto rápido também podem gerenciar pastas.

Por quê: Pastas ajudam a disseminar produtividade. Digamos que um usuário seja mestre em macros e tenha criado um monte para
trabalhar com casos sobre um determinado produto. Esse usuário pode compartilhar esses macros com outros usando uma pasta –
agora todos os seus agentes são mestres em macro!

Isto é o que os usuários podem fazer nos navegadores atualizados. Criar itens diretamente no utilitário ou navegador (1). Alterar a exibição
para ver todas as pastas ou itens recentes (2). Navegar usando a trilha de navegação do caminho da pasta na parte inferior (3).

Quando as pastas são habilitadas para macros e texto rápido, a página inicial do objeto exibe uma exibição de pasta, em vez de uma
exibição de lista. Os usuários podem visualizar todas as pastas, apenas aquelas que eles criaram ou aquelas que foram compartilhadas
com eles (1). Para compartilhar uma pasta, use o menu suspenso ao lado da pasta e clique em Compartilhar (2).
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Os usuários podem criar até três subpastas em uma pasta, e as subpastas podem conter uma combinação de pastas ou itens individuais.
Porém, somente é possível compartilhar a pasta de primeiro nível, chamada de pasta raiz. Não é possível compartilhar subpastas.

Como: Habilite pastas para macros e texto nas páginas Configurações de macro e Configurações de texto rápido em Configuração.
Depois de habilitar as pastas, o utilitário de macro e o navegador de texto rápido são atualizados.

Importante:  Configurações de compartilhamento em pastas substituem configurações de compartilhamento em itens individuais.
Se você tiver compartilhado macros e texto rápido no Salesforce Classic, essas configurações serão ignoradas após essa preferência
ser habilitada. Depois de habilitar essa preferência, recomendamos mover os itens existentes para pastas e compartilhar essas
pastas com seus usuários. Se um item não estiver em uma pasta, somente o proprietário, o criador e o administrador terão acesso.
Se você decidir desabilitar essa preferência mais tarde, o compartilhamento de pasta será ignorado e as configurações de
compartilhamento individuais serão aplicadas.

Lembre-se do seguinte ao habilitar pastas.

• Para novas organizações, o campo Pasta é adicionado à macro e aos layouts de página de texto rápido por padrão. Para organizações
criadas antes da versão Winter '19, adicione o campo Pasta a esses layouts manualmente.

• Para criar e gerenciar texto rápido e macros, dê aos seus usuários permissão para criar, editar e excluir nos objetos de macros e texto
rápido usando um conjunto de permissões ou por meio do perfil.

• Recomendamos que você não use a visualização dividida para macros e texto rápido. Depois que as pastas estiverem habilitadas, a
visualização dividida mostrará o modo de exibição de lista de pasta, que não é otimizado para a visualização dividida.
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• Você pode usar a API para configurar e gerenciar suas pastas de macros e texto rápido da mesma maneira que faz para relatórios e
painéis. Veja a Referência de recurso de API de pastas do Analytics.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Trabalhar com ferramentas de produtividade do Service Cloud (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

A um clique – insira texto rápido em seus emails com um botão
Agora basta um clique para inserir mensagens predefinidas. Um novo botão na barra de ações Email lembra os usuários visualmente
dessa ferramenta que poupa tempo. Anteriormente, você apenas poderia inserir texto rápido usando um atalho de teclado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Para inserir texto rápido, os usuários precisam da permissão de Leitura no objeto de texto rápido. Opcionalmente, você também
pode dar aos usuários acesso para Criar, Editar e Excluir para que eles possam criar e gerenciar o próprio texto rápido.

Em organizações criadas após a Spring '18, todos os perfis do usuário incluirão acesso de Leitura por padrão. Porém, usuários com a
licença de usuário da Plataforma do Salesforce não podem trabalhar com texto rápido. Se você tiver dado aos seus usuários permissão
para criar, ler, atualizar e excluir texto rápido no Salesforce Classic, essa permissão será honrada no Lightning Experience.

Por quê: Os agentes com frequência salvam mensagens predefinidas no Word ou no Bloco de Notas, que mantêm abertos junto com
o Salesforce. Texto rápido pouca os agentes de alternar o contexto e os mantêm no Salesforce, no qual podem evitar tarefas tediosas
de copiar, colar e personalizar que precisavam executar antes.

Como: O texto rápido é ativado por padrão no Lightning Experience em todas as organizações. Se você tiver habilitado e criado texto
rápido no Salesforce Classic, suas mensagens funcionarão no Lightning Experience.

Quando você cria ou edita texto rápido, defina o campo Canal como Email. Em seguida, procure o novo botão de texto rápido ao criar
seus emails.
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Dica:  Os representantes de vendas veem também o botão de texto rápido ao enviarem emails a contas e contatos.

O botão de texto rápido está disponível também para Emails de lista.

Nota:

• Texto rápido funciona com a Salesforce Merge Language (SML) usada em modelos de email do Salesforce Classic. Ele não
funciona com a Handlebars Merge Language (HML) usada em modelos de email do Lightning Experience.

• Em ações de email que usam um corpo de texto, é exibido o botão pop-up de texto rápido.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar mensagens de texto rápidas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Usar texto rápido em tarefas e eventos
Os seus usuários têm muitas tarefas ou eventos que são todos iguais? Então nós temos boas notícias. Tarefas e eventos agora dão suporte
a texto rápido. Os usuários podem inserir texto rápido para inserir descrições comuns, como "Acompanhar com o cliente para obter
mais detalhes" ou "Verificar endereço do cliente", em vez de digitar repetidamente a mesma mensagem.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Para inserir texto rápido, os usuários precisam da permissão de Leitura no objeto de texto rápido. Opcionalmente, você também
pode dar aos usuários acesso para Criar, Editar e Excluir para que eles possam criar e gerenciar o próprio texto rápido.

Em organizações criadas após a Spring '18, todos os perfis do usuário incluirão acesso de Leitura por padrão. Porém, usuários com a
licença de usuário da Plataforma do Salesforce não podem trabalhar com texto rápido. Se você tiver dado aos seus usuários permissão
para criar, ler, atualizar e excluir texto rápido no Salesforce Classic, essa permissão será honrada no Lightning Experience.

Como: O texto rápido é ativado por padrão no Lightning Experience em todas as organizações. Se você tiver habilitado e criado texto
rápido no Salesforce Classic, suas mensagens funcionarão no Lightning Experience.

Quando você cria ou edita texto rápido, defina o campo Canal como Tarefa ou Evento. Um botão de texto rápido aparece quando
você coloca o cursor em um campo compatível com texto rápido.

Em eventos, confira o campo Descrição.Em tarefas, confira o campo Comentários.
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Os representantes de vendas também podem usar texto rápido para tarefas e eventos.

Nota:  Para desabilitar esse botão de pop-up, vá para a página Configurações de texto rápido em Configuração e selecione Ocultar
botão e pop-up de texto rápido.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar mensagens de texto rápidas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Inserir texto rápido em bate-papo e artigos do Knowledge
Você pode inserir texto rápido ao criar e editar artigos do Knowledge ou responder aos clientes em um bate-papo. Basta procurar o
botão de texto rápido na barra de ferramentas do editor de rich-text.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
Para obter mais informações, leia os tópicos vinculados.

CONSULTE TAMBÉM:

Usar texto rápido em seus artigos do Knowledge

Use um botão para inserir texto rápido nos seus bate-papos

Nunca se esqueça de texto rápido novamente graças a um botão pop-up
Texto rápido é uma ferramenta apreciada para economizar tempo. Os agentes podem inserir mensagens predefinidas em todos os tipos
de campos de texto. Para lembrar os agentes dessa maneira fácil de inserir texto, um botão de pop-up é exibido ao lado dos campos
de texto que dão suporte a texto rápido. Anteriormente, você poderia inserir texto rápido usando apenas um atalho de teclado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Quem: Para inserir texto rápido, os usuários precisam da permissão de Leitura no objeto de texto rápido. Opcionalmente, você também
pode dar aos usuários acesso para Criar, Editar e Excluir para que eles possam criar e gerenciar o próprio texto rápido.

Em organizações criadas após a Spring '18, todos os perfis do usuário incluirão acesso de Leitura por padrão. Porém, usuários com a
licença de usuário da Plataforma do Salesforce não podem trabalhar com texto rápido. Se você tiver dado aos seus usuários permissão
para criar, ler, atualizar e excluir texto rápido no Salesforce Classic, essa permissão será honrada no Lightning Experience.

Como: O texto rápido é ativado por padrão no Lightning Experience em todas as organizações. Se você tiver habilitado e criado texto
rápido no Salesforce Classic, suas mensagens funcionarão no Lightning Experience. O botão pop-up também está habilitado por padrão.

Um botão pop-up de texto rápido aparece quando você coloca o cursor em um campo compatível com texto rápido nas seguintes
ações: Registrar uma chamada em log, Social, Email (com Corpo de texto), Evento e Tarefa.

Nota:  Para desabilitar esse botão de pop-up, vá para a página Configurações de texto rápido em Configuração e selecione Ocultar
botão e pop-up de texto rápido.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Habilitar mensagens de texto rápido (pode estar desatualizado ou não estar disponível durante a visualização
da versão)

Service Cloud para dispositivos móveis: Menções do Chatter e localização
Versões para Android e iOS do Service Cloud Mobile são atualizadas para a versão 1.1.0. Essa atualização traz localização para combinar
com o idioma padrão na sua organização e melhorias a menções do Chatter. A versão para Android alcança a versão para iOS, com
suporte para ações rápidas com base em layouts de página do objeto e o seletor de arquivo para publicar Salesforce Files no feed do
caso.
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NESTA SEÇÃO:

Trabalhe no idioma da sua organização com localização móvel

O Service Cloud Mobile agora está localizado no idioma padrão da sua organização. O aplicativo tem suporte para todos os 18 com
suporte total.

Comunique-se de maneira intuitiva com menções móveis

Mencione pessoas e grupos ao publicar no feed do caso. Anteriormente, você podia mencionar usuários ou grupos apenas comentando
em uma publicação de feed existente.

Personalizar ações rápidas com layouts de página (Android)

Seus usuários agora podem usar ações rápidas que fazem parte do layout de página para registros que eles visualizam no aplicativo.
Anteriormente, apenas a versão do iOS carregava ações rápidas com base nos layouts de página.

Publicar arquivos no feed do caso (Android)

O feed do caso fica mais robusto, adicionando a habilidade de publicar Salesforce Files ao feed do caso. Anteriormente, a publicação
de arquivos estava disponível somente na versão do iOS.

Trabalhe no idioma da sua organização com localização móvel
O Service Cloud Mobile agora está localizado no idioma padrão da sua organização. O aplicativo tem suporte para todos os 18 com
suporte total.

Onde: Essa alteração se aplica a todos os usuários do aplicativo Service Cloud Mobile.

Quando: O Service Cloud Mobile 1.1.0 estará disponível na Play Store a partir da semana de 17 de setembro de 2018.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Comunique-se de maneira intuitiva com menções móveis
Mencione pessoas e grupos ao publicar no feed do caso. Anteriormente, você podia mencionar usuários ou grupos apenas comentando
em uma publicação de feed existente.

Onde: Essa alteração se aplica a todos os usuários do aplicativo Service Cloud Mobile.

Quando: O Service Cloud Mobile 1.1.0 estará disponível na Play Store a partir da semana de 17 de setembro de 2018.

Personalizar ações rápidas com layouts de página (Android)
Seus usuários agora podem usar ações rápidas que fazem parte do layout de página para registros que eles visualizam no aplicativo.
Anteriormente, apenas a versão do iOS carregava ações rápidas com base nos layouts de página.

Onde: Essa alteração se aplica a usuários do aplicativo do Service Cloud Mobile para Android.

Quando: O Service Cloud Mobile 1.1.0 estará disponível na Play Store a partir da semana de 17 de setembro de 2018.

Publicar arquivos no feed do caso (Android)
O feed do caso fica mais robusto, adicionando a habilidade de publicar Salesforce Files ao feed do caso. Anteriormente, a publicação de
arquivos estava disponível somente na versão do iOS.

Onde: Essa alteração se aplica a usuários do aplicativo do Service Cloud Mobile para Android.
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Quando: O Service Cloud Mobile 1.1.0 estará disponível na Play Store a partir da semana de 17 de setembro de 2018.

Knowledge: Recursos expandidos para o Lightning Knowledge e mais
opções para gerenciar artigos
Mais recursos do Salesforce Classic foram expandidos para o Lightning Knowledge. Faça mais com a lista relacionada de Artigos em
casos, faça mais em exibições de lista de artigos e personalize artigos com ações, botões e links. Além disso, personalize a pesquisa global
para dados do Knowledge, adicione campos de pesquisa a versões do artigo, importe artigos com traduções e migre mais para o Lightning
Knowledge.

NESTA SEÇÃO:

O Lightning Knowledge está incluído em Service Essentials

Sem tarifas de complemento, adicione uma solução de conhecimento eficiente e econômica à sua organização. Escreva artigos e
gerencie a sua base de conhecimento com o Lightning Knowledge na Service Essentials Edition. O Service Cloud Essentials é projetado
para empresas de pequeno porte que queiram criar uma experiência de atendimento ao cliente baseada em CRM.

Mapeie campos de caso para categorias de dados para melhores resultados da pesquisa

Torne os artigos sugeridos e as pesquisas de componente do Knowledge mais relevantes ao resolver casos no Lightning Knowledge.
De modo similar ao Salesforce Classic, você pode mapear campos de caso para categorias de dados de modo que o componente
do Knowledge seja filtrado automaticamente para mostrar os artigos que têm essas categorias mapeadas para campos nos casos.

Faça mais em visualizações de lista de artigos com ações em massa

Edite até 100 artigos com apenas alguns cliques. Ações em massa em exibições de lista de artigos permitem aos agentes realizar
ações como edição em lote de artigos relevantes após um comunicado à imprensa ou atribuição em massa de rascunho de artigos
a outra pessoa. Editar e atribuir agora são ações padrão disponíveis para listas de artigos.

Insira ícones de âncora em campos de rich text para ajudar os leitores

Adicione ícones de âncora aos campos de rich text nos seus artigos para ajudar os leitores a irem para seções diferentes. As âncoras
permanecem em artigos revisados ou publicados no Lightning Knowledge e os links não são quebrados. Crie e nomeie várias âncoras
para cada campo de rich text, e detecte e use facilmente links em artigos em comunidades, Snap-ins e no aplicativo Salesforce.

Personalize artigos com ações, botões e links (beta)

Crie botões e links personalizados para ajudar os agentes no Lightning Knowledge a interagir com os dados do Salesforce e serviços
externos, como mapas online ou sites únicos da sua empresa. Adicione quatro tipos de ação para permitir aos agentes realizar várias
tarefas usando artigos: criar um registro, atualizar um registro, iniciar um fluxo de ação e acionar uma ação do componente do
Lightning. Para atualizar as ações do registro, o botão aparece apenas nas páginas iniciais do registro para artigos de rascunho e na
exibição de lista inicial do objeto do Knowledge quando o rascunho está no status de publicar.

Adicione campos de pesquisa a versões de artigo de vários registros

Procure uma versão de artigo do Lightning Knowledge em um registro específico, como um lead ou objeto personalizado, para
vincular os dois registros. Quando uma nova versão de artigo é publicada, o relacionamento de pesquisa que você criou permanece
conectado àquela versão. Você pode verificar o artigo específico que converteu um lead em uma oportunidade ou ver o artigo que
é o registro pai para registros de objeto personalizados.

Faça mais com listas relacionadas de artigos em casos

No Lightning Knowledge, os agentes agora podem publicar e excluir artigos, atualizar a lista de artigos e mostrar ações quando
configurados como Editar, Desanexar, Editar como rascunho e Inserir artigo em email. Os agentes poderão acessar essas ações
somente se tiverem as permissões certas. Anteriormente, os agentes somente podiam executar essas ações na lista relacionada
Artigos em casos no Salesforce Classic.
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Personalizar a pesquisa global para encontrar os dados de conhecimento mais relevantes

Configure a pesquisa global para incluir campos do Lightning Knowledge em resultados da pesquisa e opções de filtro. Uma vez
que essa atualização se aplica ao Lightning Experience, os campos do Salesforce Knowledge na barra lateral do Knowledge, a guia
do Knowledge ou o Gerente de artigos estão indisponíveis para resultados de pesquisa e personalização de filtro. Se você configurar
filtros de pesquisa, os filtros de Pesquisa avançada do Lightning para o Knowledge na pesquisa global não mudarão.

Importe artigos com traduções para não deixar nenhum idioma para trás

No Lightning Knowledge, você pode importar artigos com traduções e especificar o tipo de registro para o artigo mestre e suas
traduções na ferramenta de importação de artigo. Agora você não precisa mais adicionar tipos de registro em cada tradução de
artigo após a importação.

Mova mais para o Lightning Knowledge: tópicos da comunidade e dados de pesquisa de artigo (beta)

A ferramenta de conhecimento de migração do Lightning Knowledge elimina a adivinhação de levar o Salesforce Knowledge para
o novo modelo de dados do Lightning Knowledge. Siga os avisos da ferramenta para unificar seus dados sob um novo objeto
eficiente do Knowledge e usar o Knowledge com a interface do usuário do Lightning Experience. Durante o processo de migração,
se a sua organização tiver qualquer caso relacionado, categorias de dados, tópicos da comunidade, itens de ordem de trabalho,
ordens de trabalho do Field Service – ou dados de relatório para exibições de artigo, votos ou pesquisas – esses itens funcionarão
adequadamente após a migração.

Traduza artigos mais rapidamente com links úteis em emails e colunas em páginas uniformemente espaçadas

Envie notificações por email a tradutores designados com links diretos para artigos no Lightning Knowledge, no Salesforce Knowledge
ou em ambos, dependendo da configuração da sua organização. Além disso, veja artigos mestre uniformemente espaçados lado a
lado com artigos traduzidos para uma comparação rápida usando um novo modelo personalizado de página de registro.

Acesse links inteligentes em artigos usando o aplicativo Salesforce

Links inteligentes agora aparecem no corpo dos artigos no aplicativo Salesforce, e você pode clicar neles em campos de rich text
para navegar no conteúdo enquanto estiver em trânsito. Os agentes podem abrir com confiança os artigos do Lightning Knowledge
usando seus dispositivos móveis e também ver links inteligentes. Os links inteligentes ajustam-se automaticamente quando o nome
ou o URL de um artigo muda.

Fique no Lightning Knowledge para inserir conteúdo do artigo em emails

Com o mapeamento de canal de comunicação disponível em configuração para o Lightning Knowledge, agora é possível ajudar os
agentes a integrar conteúdo do artigo no corpo dos emails do cliente. Você não precisa mais mudar para o Salesforce Classic para
configurar os campos de artigo a usar em tipos de registro de artigo ou canais: você pode escolhê-los diretamente no Lightning
Experience.

Usar texto rápido em seus artigos do Knowledge

Poupe seus agentes de copiar e colar informações adicionadas repetidamente a artigos do Knowledge. Permita que usem texto
rápido para inserir texto predefinido em artigos. Os agentes podem criar um texto rápido para respostas a perguntas comuns,
informações de contato com o suporte, como um número de telefone ou site, e muito mais.

O Lightning Knowledge está incluído em Service Essentials
Sem tarifas de complemento, adicione uma solução de conhecimento eficiente e econômica à sua organização. Escreva artigos e gerencie
a sua base de conhecimento com o Lightning Knowledge na Service Essentials Edition. O Service Cloud Essentials é projetado para
empresas de pequeno porte que queiram criar uma experiência de atendimento ao cliente baseada em CRM.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Knowledge na Essentials Edition do Service Cloud.

Quem: Portadores de licença do Service Essentials podem usar o Lightning Knowledge. Para obter mais detalhes, entre em contato com
o seu representante da Salesforce. O Lightning Knowledge está disponível para todos os usuários.

251

Knowledge: Recursos expandidos para o Lightning
Knowledge e mais opções para gerenciar artigos

Notas da versão Salesforce Winter '19



Mapeie campos de caso para categorias de dados para melhores resultados da
pesquisa
Torne os artigos sugeridos e as pesquisas de componente do Knowledge mais relevantes ao resolver casos no Lightning Knowledge.
De modo similar ao Salesforce Classic, você pode mapear campos de caso para categorias de dados de modo que o componente do
Knowledge seja filtrado automaticamente para mostrar os artigos que têm essas categorias mapeadas para campos nos casos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Knowledge nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer com Service Cloud. O Salesforce Knowledge está disponível nas edições Professional, Enterprise e Performance como um
complemento.

Como: Para configurar o mapeamento de categoria, escolha que campos de caso mapear para quais categorias de dados. Adicione uma
categoria de dados padrão para casos que não têm valor para os campos mapeados.

1. Em Configuração, insira Mapeamentos de categoria de dados  na caixa Busca rápida e selecione Mapeamentos de
categoria de dados.

2. Na coluna Campo de caso, use a lista suspensa para adicionar um campo.

3. Na coluna Grupo de categorias de dados, use a lista suspensa para mapear as informações do campo de pesquisa a uma categoria
de dados.

4. Na coluna Categoria de dados padrão, use a lista suspensa para atribuir uma categoria de dados quando o valor do campo não
corresponder a nenhuma categoria do grupo de categorias.

5. Clique em Adicionar.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Filtrar artigos com mapeamento de categoria de dados (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Usar o componente do Knowledge no Console de serviço do Lightning (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Faça mais em visualizações de lista de artigos com ações em massa
Edite até 100 artigos com apenas alguns cliques. Ações em massa em exibições de lista de artigos permitem aos agentes realizar ações
como edição em lote de artigos relevantes após um comunicado à imprensa ou atribuição em massa de rascunho de artigos a outra
pessoa. Editar e atribuir agora são ações padrão disponíveis para listas de artigos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Knowledge nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer com Service Cloud. O Salesforce Knowledge está disponível nas edições Professional, Enterprise e Performance como um
complemento.

Quem: Agentes que têm as permissões adequadas para ler, editar, excluir ou publicar artigos traduzidos.

Insira ícones de âncora em campos de rich text para ajudar os leitores
Adicione ícones de âncora aos campos de rich text nos seus artigos para ajudar os leitores a irem para seções diferentes. As âncoras
permanecem em artigos revisados ou publicados no Lightning Knowledge e os links não são quebrados. Crie e nomeie várias âncoras
para cada campo de rich text, e detecte e use facilmente links em artigos em comunidades, Snap-ins e no aplicativo Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Knowledge nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer com Service Cloud. O Salesforce Knowledge está disponível nas edições Professional, Enterprise e Performance como um
complemento.
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Personalize artigos com ações, botões e links (beta)
Crie botões e links personalizados para ajudar os agentes no Lightning Knowledge a interagir com os dados do Salesforce e serviços
externos, como mapas online ou sites únicos da sua empresa. Adicione quatro tipos de ação para permitir aos agentes realizar várias
tarefas usando artigos: criar um registro, atualizar um registro, iniciar um fluxo de ação e acionar uma ação do componente do Lightning.
Para atualizar as ações do registro, o botão aparece apenas nas páginas iniciais do registro para artigos de rascunho e na exibição de
lista inicial do objeto do Knowledge quando o rascunho está no status de publicar.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Knowledge nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer com Service Cloud. O Salesforce Knowledge está disponível nas edições Professional, Enterprise e Performance como um
complemento.

Nota:  Como um recurso beta, personalizar artigos com botões de ação e links é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" 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.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Fornecer ações, botões e links (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ações de fluxo agora compatíveis com artigos

Adicione campos de pesquisa a versões de artigo de vários registros
Procure uma versão de artigo do Lightning Knowledge em um registro específico, como um lead ou objeto personalizado, para vincular
os dois registros. Quando uma nova versão de artigo é publicada, o relacionamento de pesquisa que você criou permanece conectado
àquela versão. Você pode verificar o artigo específico que converteu um lead em uma oportunidade ou ver o artigo que é o registro pai
para registros de objeto personalizados.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Knowledge nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer com Service Cloud. O Salesforce Knowledge está disponível nas edições Professional, Enterprise e Performance como um
complemento.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Pesquisar campos de relacionamento em objetos externos (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Relacionamentos de objeto externo (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Tipos de campo personalizados (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Faça mais com listas relacionadas de artigos em casos
No Lightning Knowledge, os agentes agora podem publicar e excluir artigos, atualizar a lista de artigos e mostrar ações quando
configurados como Editar, Desanexar, Editar como rascunho e Inserir artigo em email. Os agentes poderão acessar essas ações
somente se tiverem as permissões certas. Anteriormente, os agentes somente podiam executar essas ações na lista relacionada Artigos
em casos no Salesforce Classic.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Knowledge nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer com Service Cloud. O Salesforce Knowledge está disponível nas edições Professional, Enterprise e Performance como um
complemento.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Personalizar a pesquisa global para encontrar os dados de conhecimento mais
relevantes
Configure a pesquisa global para incluir campos do Lightning Knowledge em resultados da pesquisa e opções de filtro. Uma vez que
essa atualização se aplica ao Lightning Experience, os campos do Salesforce Knowledge na barra lateral do Knowledge, a guia do
Knowledge ou o Gerente de artigos estão indisponíveis para resultados de pesquisa e personalização de filtro. Se você configurar filtros
de pesquisa, os filtros de Pesquisa avançada do Lightning para o Knowledge na pesquisa global não mudarão.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Knowledge nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer com Service Cloud. O Salesforce Knowledge está disponível nas edições Professional, Enterprise e Performance como um
complemento.

Nota:  Categorias de dados não estão disponíveis em filtros de pesquisa.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar os resultados de pesquisa no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Importe artigos com traduções para não deixar nenhum idioma para trás
No Lightning Knowledge, você pode importar artigos com traduções e especificar o tipo de registro para o artigo mestre e suas traduções
na ferramenta de importação de artigo. Agora você não precisa mais adicionar tipos de registro em cada tradução de artigo após a
importação.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Knowledge nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer com Service Cloud. O Salesforce Knowledge está disponível nas edições Professional, Enterprise e Performance como um
complemento.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Preparar artigos para importar para o Salesforce Knowledge (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Mova mais para o Lightning Knowledge: tópicos da comunidade e dados de pesquisa
de artigo (beta)
A ferramenta de conhecimento de migração do Lightning Knowledge elimina a adivinhação de levar o Salesforce Knowledge para o
novo modelo de dados do Lightning Knowledge. Siga os avisos da ferramenta para unificar seus dados sob um novo objeto eficiente
do Knowledge e usar o Knowledge com a interface do usuário do Lightning Experience. Durante o processo de migração, se a sua
organização tiver qualquer caso relacionado, categorias de dados, tópicos da comunidade, itens de ordem de trabalho, ordens de trabalho
do Field Service – ou dados de relatório para exibições de artigo, votos ou pesquisas – esses itens funcionarão adequadamente após a
migração.
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Nota:  Como um recurso beta, a Ferramenta de migração do Lightning Knowledge está em visualização 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. Para obter informações sobre a ativação desse recurso na sua organização,
entre em contato com a Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Knowledge nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com
Service Cloud.

Quem: Usuários com permissões Administrador podem executar a ferramenta de migração. Um gerente de produto da Salesforce deve
ativar a Ferramenta de migração do Lightning Knowledge para você. Para obter mais detalhes, entre em contato com o seu representante
da Salesforce.

Como: Após alguns preparativos iniciais, siga os comandos e deixe a ferramenta de migração fazer o trabalho pesado. O objeto Knowledge
é otimizado para Lightning usando tipos de registro em vez de tipos de artigo e arquivos em vez de campos de arquivo. Depois de alterar
o modelo de dados, você poderá utilizar o Lightning Experience ou o Salesforce Classic. Após a migração, um administrador revisa
manualmente as personalizações para usar o novo objeto Knowledge.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Ferramenta de migração do Lightning Knowledge (beta) (pode estar desatualizado ou indisponível durante
visualização da versão)

Traduza artigos mais rapidamente com links úteis em emails e colunas em páginas
uniformemente espaçadas
Envie notificações por email a tradutores designados com links diretos para artigos no Lightning Knowledge, no Salesforce Knowledge
ou em ambos, dependendo da configuração da sua organização. Além disso, veja artigos mestre uniformemente espaçados lado a lado
com artigos traduzidos para uma comparação rápida usando um novo modelo personalizado de página de registro.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Knowledge nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer com Service Cloud. O Salesforce Knowledge está disponível nas edições Professional, Enterprise e Performance como um
complemento.

Como: Os administradores adicionam o Componente de artigo mestre ao novo cabeçalho e modelo de página de registro de Duas
colunas iguais usando o Criador de aplicativo Lightning.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar visualização lado a lado da tradução e artigo mestre (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Traduzir artigos no Lightning Knowledge (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Acesse links inteligentes em artigos usando o aplicativo Salesforce
Links inteligentes agora aparecem no corpo dos artigos no aplicativo Salesforce, e você pode clicar neles em campos de rich text para
navegar no conteúdo enquanto estiver em trânsito. Os agentes podem abrir com confiança os artigos do Lightning Knowledge usando
seus dispositivos móveis e também ver links inteligentes. Os links inteligentes ajustam-se automaticamente quando o nome ou o URL
de um artigo muda.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Knowledge nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer com Service Cloud. O Salesforce Knowledge está disponível nas edições Professional, Enterprise e Performance como um
complemento.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Links inteligentes para artigos do Salesforce Knowledge (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Inserir artigos inteligentes em artigos no Lightning Knowledge (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Fique no Lightning Knowledge para inserir conteúdo do artigo em emails
Com o mapeamento de canal de comunicação disponível em configuração para o Lightning Knowledge, agora é possível ajudar os
agentes a integrar conteúdo do artigo no corpo dos emails do cliente. Você não precisa mais mudar para o Salesforce Classic para
configurar os campos de artigo a usar em tipos de registro de artigo ou canais: você pode escolhê-los diretamente no Lightning Experience.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Knowledge nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer com Service Cloud. O Salesforce Knowledge está disponível nas edições Professional, Enterprise e Performance como um
complemento.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Inserir conteúdo do artigo em emails (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Usar texto rápido em seus artigos do Knowledge
Poupe seus agentes de copiar e colar informações adicionadas repetidamente a artigos do Knowledge. Permita que usem texto rápido
para inserir texto predefinido em artigos. Os agentes podem criar um texto rápido para respostas a perguntas comuns, informações de
contato com o suporte, como um número de telefone ou site, e muito mais.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Knowledge nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer com Service Cloud. O Salesforce Knowledge está disponível nas edições Professional, Enterprise e Performance como um
complemento.

Quem: Para inserir texto rápido, os agentes precisam da permissão de Leitura no objeto de texto rápido. Opcionalmente, você também
pode dar aos usuários acesso para Criar, Editar e Excluir para que eles possam criar e gerenciar o próprio texto rápido.

Em organizações criadas após a Spring '18, todos os perfis do usuário incluirão acesso de Leitura por padrão. Porém, usuários com a
licença de usuário da Plataforma do Salesforce não podem trabalhar com texto rápido. Se você tiver dado aos seus usuários permissão
para criar, ler, atualizar e excluir texto rápido no Salesforce Classic, essa permissão será honrada no Lightning Experience.
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Como: O texto rápido é ativado por padrão no Lightning Experience em todas as organizações. Se você tiver habilitado e criado texto
rápido no Salesforce Classic, suas mensagens funcionarão no Lightning Experience.

Quando você cria ou edita texto rápido, defina o campo Canal como Knowledge. Em seguida, procure o novo botão de texto rápido
ao editar ou criar seu artigo do Knowledge.

Dica:  Você também pode usar um atalho de teclado para inserir texto rápido. Pressione Command+ no macOS ou Ctrl+ no
Windows.

Lembre-se dos seguintes pontos.

• Para usar texto rápido com o Lightning Knowledge, defina o campo Canal no registro de texto rápido para o Knowledge.

• Não há suporte para campos de mesclagem em texto rápido para o Lightning Knowledge.

• Há suporte para texto rápido apenas em campos de rich text para o Lightning Knowledge.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar mensagens de texto rápidas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

258

Knowledge: Recursos expandidos para o Lightning
Knowledge e mais opções para gerenciar artigos

Notas da versão Salesforce Winter '19

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


Fluxos de configuração: Eleve seu serviço a um novo patamar
Nossos fluxos de configuração guiada facilitam o começo com mais recursos de serviço, permitindo que você continue a fornecer aos
clientes suporte de alto nível. Há novos fluxos de configuração para o LiveMessage e a Central de ajuda que você pode acessar dependendo
da sua edição. Há algumas atualizações para fluxos de configuração de Comunidades do Lightning e Email-to-Case.

Onde: Os fluxos de configuração do LiveMessage e das Comunidades do Lightning estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer com o Service Cloud. O fluxo de trabalho de configuração da Central de ajuda está disponível nas edições Essentials,
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o Service Cloud. O fluxo de configuração Email-to-Case está disponível em todas
as edições com o Service Cloud.

Por quê: Os fluxos de configuração permitem que você passe menos tempo em Configuração e mais tempo usando e personalizando
recursos do Service Cloud.

O fluxo de configuração do LiveMessage adiciona mensagens de texto SMS e o Facebook Messenger aos seus canais de serviço.

O fluxo de configuração da Central de ajuda cria uma página de autoatendimento em que seus clientes podem navegar em artigos e
contatá-lo para obter ajuda.
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No fluxo de configuração Email-to-Case, alteramos o local em que você adiciona seu endereço de email e suporte. Você poderá voltar
e editar valores se mudar de ideia. Também reenviamos o email de configuração quando você insere um endereço de email registrado
conosco, mas não verificado, caso tenha perdido na primeira vez.

No fluxo de configuração de Comunidades do Lightning, adicionamos uma tela em que você pode criar um formulário de contato para
a sua comunidade.
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CONSULTE TAMBÉM:

Configurar LiveMessage com um Fluxo de configuração guiada

Permita que os clientes sejam autossuficientes com a Central de ajuda

Ajuda do Salesforce: Configurar Email-to-Case com um fluxo de configuração guiado (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização de versão)

Ajuda do Salesforce: Configurar comunidades do Lightning com um Fluxo de configuração guiado (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Analítica: Relatórios e painéis e o Einstein Analytics

Promova as decisões com insights de relatórios e painéis e o Einstein Analytics. Analise relatórios do Lightning Experience para obter os
detalhes por trás dos números. Crie ativos do Einstein Analytics com modelos, segurança de compartilhamento aprimorada, conectores
de dados baseados em arquivo e muito mais.
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NESTA SEÇÃO:

Relatórios e painéis: Analise seus dados, edite relatórios combinados (Beta) com o Criador de relatórios do Lightning Experience,
expansão de assinatura

Analise seus dados diretamente da página de execução de Relatório aprimorado (beta). Edite relatórios combinados (beta) usando
o criador de relatórios do Lightning Experience. Os painéis apresentam intervalos personalizáveis, precisão decimal e relatórios
combinados como relatórios de origem. Opções de assinatura mais inteligentes para relatórios e painéis.

Einstein Analytics: Modelos, conectores baseados em arquivo, herança de compartilhamento

Pegue o atalho para aplicativos com Modelos do Analytics. Crie painéis inteiros preenchidos com seus próprios dados usando
modelos de painel inteligentes. Traga mais dados de terceiros conectando-se diretamente a buckets do Amazon S3. Assuma o
controle do compartilhamento com segurança de compartilhamento aprimorada com base nas principais regras de compartilhamento.

Relatórios e painéis: Analise seus dados, edite relatórios combinados
(Beta) com o Criador de relatórios do Lightning Experience, expansão de
assinatura
Analise seus dados diretamente da página de execução de Relatório aprimorado (beta). Edite relatórios combinados (beta) usando o
criador de relatórios do Lightning Experience. Os painéis apresentam intervalos personalizáveis, precisão decimal e relatórios combinados
como relatórios de origem. Opções de assinatura mais inteligentes para relatórios e painéis.

NESTA SEÇÃO:

Relatórios: Einstein Data Insights (GA), melhorias de página de execução aprimoradas (beta), analise seus dados, edite relatórios
combinados com o Criador de relatórios do Lightning Experience (beta)

A segunda versão do beta para o relatório de página de execução aprimorado está disponível a todos os usuários. Ela traz muitos
recursos eficientes para os leitores do relatório, como agrupar dados do relatório e alternar a visibilidade de linhas de detalhes. Analise
seus dados para obter mais informações. Como parte dos relatórios combinados do Lightning, edite relatórios combinados com o
criador de relatórios do Lightning Experience.

Painéis: Mais valores de filtro, relatórios combinados como relatórios de origem, intervalos de eixo personalizados e precisão decimal

Lance uma luz a dados com painéis que apresentam até 50 valores por filtro, dados de relatórios combinados, intervalos personalizados
para eixos de gráfico e números que mostram até cinco casas decimais.
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Assinaturas e pastas: Opções de assinatura expandidas, busca rápida e aprimoramentos de pasta

Adicione outras pessoas como assinantes em seus relatórios e painéis para poder compartilhar automaticamente as informações
mais recentes em uma agenda definida. Pesquise relatórios, painéis e pastas na guia Relatórios e painéis.

Outros aprimoramentos a relatórios e painéis

Além desses importantes recursos nessa versão, continuamos a aprimorar a sua experiência com relatórios e painéis.

Relatórios: Einstein Data Insights (GA), melhorias de página de execução aprimoradas
(beta), analise seus dados, edite relatórios combinados com o Criador de relatórios
do Lightning Experience (beta)
A segunda versão do beta para o relatório de página de execução aprimorado está disponível a todos os usuários. Ela traz muitos recursos
eficientes para os leitores do relatório, como agrupar dados do relatório e alternar a visibilidade de linhas de detalhes. Analise seus dados
para obter mais informações. Como parte dos relatórios combinados do Lightning, edite relatórios combinados com o criador de relatórios
do Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Einstein Data Insights: Aprenda mais com seus relatórios (disponível ao público em geral)

O Einstein Data Insights estende seus relatórios com IA para ajudá-lo a descobrir insights novos e úteis sobre seus dados.

Editar relatórios combinados com o Criador de relatórios do Lightning (beta)

Aprimore seu fluxo de trabalho de relatórios combinados editando relatórios combinados com o criador de relatórios do Lightning
e com mais funcionalidade da página de execução, incluindo filtragem e classificação.

Desfrute de uma interface melhor com a página de execução aprimorada (beta)

Simplificamos a interface da página de execução aprimorada para economizar tempo e alguns cliques para você.

Obtenha insights mais rapidamente analisando seus dados em detalhes

Dê uma olhada em mais detalhes em um relatório de resumo ou uma matriz sem editá-lo. O recurso de detalhamento para
agrupamentos de linha primários estreia na página de execução aprimorada (beta).

Escolha a moeda para um relatório

Se a sua organização tiver uma clientela internacional, é possível que alguns dos seus usuários queiram ter a opção de revisar os
dados financeiros em outras moedas. O Criador de relatórios do Lightning permite aos usuários definir a moeda em um relatório.

Einstein Data Insights: Aprenda mais com seus relatórios (disponível ao público em geral)
O Einstein Data Insights estende seus relatórios com IA para ajudá-lo a descobrir insights novos e úteis sobre seus dados.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience. O Einstein Analytics e o Einstein Data Insights estão
disponíveis por um custo extra nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. Também estão disponíveis na Developer Edition.

Quem: Para visualizar um insight, você precisa da permissão de usuário Pode executar o Einstein Data Insights incluída na licença
do Einstein Analytics Plus.

Como:  Você executa o Einstein Data Insights para analisar melhor os resultados do seu relatório. Na sua organização do Salesforce:

1. Execute um relatório.

2. Para iniciar uma análise, clique em Einstein Data Insights para começar a analisar dados de relatório. Depois de um momento, o
Einstein apresenta uma análise baseada na frequência com que os itens aparecem no seu relatório.
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3. O que você pode fazer para explorar seus dados:

• Alterar a meta (variável de resultado) de uma história.

• Filtrar dados para focar em determinados insights.

• Melhorar seus dados para tornar os insights mais relevantes.

• Rolar na lista de insights em busca dos insights do seu interesse.

• Clique em um insight para expandi-lo.

• Aprenda mais sobre um insight do seu interesse focalizando segmentos de gráfico e hiperlinks para descobrir detalhes subjacentes.

O Einstein Data Insights requer a licença do Einstein Analytics Plus e deve estar habilitado para a sua organização.

Editar relatórios combinados com o Criador de relatórios do Lightning (beta)
Aprimore seu fluxo de trabalho de relatórios combinados editando relatórios combinados com o criador de relatórios do Lightning e
com mais funcionalidade da página de execução, incluindo filtragem e classificação.

Onde: Essa alteração é beta no Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota:  Esta versão contém uma versão beta dos relatórios combinados do Lightning, o que significa que é um recurso de alta
qualidade com limitações conhecidas. Os relatórios combinados do Lightning 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.

Quem:

• Para visualizar relatórios combinados no Lightning Experience, é preciso ter a permissão de usuário Executar relatórios.

• Para criar ou editar relatórios combinados, você precisa ter uma destas permissões: Criar e personalizar relatórios, Criador de relatórios
ou Criador de relatórios (Lightning Experience).
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Por quê: Trabalhe com relatórios combinados na moderna interface do Lightning Experience e aproveite os recursos de melhora de
produtividade do Lightning Experience como filtragem de página de execução de relatório. Edite filtros, grupos (incluindo grupos entre
blocos) e colunas combinados com o Criador de relatórios do Lightning.

Como: Se necessário, ative os Relatórios combinados do Lightning (beta). Em Configuração, insira Relatórios  na caixa Busca rápida
e selecione Configurações de relatórios e painéis. Selecione Habilitar Relatórios combinados do Lightning (beta) e clique em
Salvar.

Para editar um relatório combinado no Criador de relatórios do Lightning, clique em Editar (beta).

Trabalhe com relatórios combinados na página de execução de relatório combinado como faria com outros relatórios no Lightning

Experience. Por exemplo, para trabalhar com filtros, clique em .
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Além de editar, estes recursos agora estão disponíveis.

• Gráficos

• Editar filtros durante a visualização

• Adicionar ao painel

• Salvar

• Classificar colunas e grupos

Ao se preparar para trabalhar com relatórios combinados no Lightning Experience, tome nota destas limitações da versão beta. Estes
recursos não estão disponíveis na versão beta de relatórios combinados do Lightning, mas estamos trabalhando arduamente para
implementá-los em uma versão futura.

Recursos não disponíveis
Estes recursos não estão disponíveis no Criador de relatórios do Lightning Experience, mas estão disponíveis no Criador de relatórios
do Salesforce Classic integrado. Para abrir o criador de relatórios do Salesforce Classic no Lightning Experience, clique em Novo
relatório (Salesforce Classic) ou Editar (Salesforce Classic). As lacunas e as limitações de edição e criação de recursos incluem:

• Criar relatórios combinados

• Adicionar ou remover blocos e tipos de relatório

• Renomear blocos

• Reordenar blocos

• Alterar o tipo de relatório principal

• Adicionar e editar fórmulas de resumo personalizadas e fórmulas de resumo personalizadas entre blocos

As lacunas e as limitações de execução e leitura de recursos incluem:

• Assinaturas

• Exportar

• Abrir no Quip
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• Feeds do Chatter

• Detectar tendências

• Einstein Data Insights (beta)

Desfrute de uma interface melhor com a página de execução aprimorada (beta)
Simplificamos a interface da página de execução aprimorada para economizar tempo e alguns cliques para você.

Onde: Esse recurso está em versão beta no Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Nota:  Essa versão contém uma versão beta da página de execução aprimorada no Lightning Experience, o que significa que é
um recurso de alta qualidade com limitações conhecidas. A página de execução aprimorada 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 quê: Quer uma maneira mais rápida de revisar ou ocultar contagens de linhas do relatório, linhas de detalhes, subtotais e total geral?
Incluímos alternâncias para cada uma dessas opções na página de execução aprimorada (1). A nova interface também mostra o tipo de
relatório em que o relatório está baseado (2). O painel de Filtros agora exibe os filtros cruzados adicionados ao relatório (3).

Como: Clique em Alternar para página de execução aprimorada (beta) em Relatórios. Se você precisar alternar de volta, clique em
Alternar para página de execução legada.
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Obtenha insights mais rapidamente analisando seus dados em detalhes
Dê uma olhada em mais detalhes em um relatório de resumo ou uma matriz sem editá-lo. O recurso de detalhamento para agrupamentos
de linha primários estreia na página de execução aprimorada (beta).

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer.

Quem: Para detalhar um relatório e agrupar por colunas no relatório da página de execução aprimorada (beta), você precisa da permissão
Executar relatórios. Para detalhar e agrupar por todas as colunas desse tipo de relatório, você precisa da permissão Criar e personalizar
relatórios.

Por quê: Às vezes, líderes de vendas gostam de acompanhar o progresso de apenas alguns dos seus representantes. Ou eles querem
analisar as oportunidades que estão sendo fechadas no trimestre atual. Com a opção de detalhamento na página de execução aprimorada
(beta), os usuários podem ir para um nível mais profundo de um relatório de resumo ou matriz e encontrar respostas facilmente.

Como: Na página de execução aprimorada de um relatório de resumo ou matriz, marque a caixa ao lado do valor de agrupamento
primário que você deseja detalhar. Clique em Detalhar. Especifique o campo pelo qual gostaria de agrupar os resultados e clique em
Aplicar.
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Escolha a moeda para um relatório
Se a sua organização tiver uma clientela internacional, é possível que alguns dos seus usuários queiram ter a opção de revisar os dados
financeiros em outras moedas. O Criador de relatórios do Lightning permite aos usuários definir a moeda em um relatório.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer.

Por quê: Suponha que seus representantes no Reino Unido queiram rastrear o valor do pipeline de vendas em libras britânicas. Enquanto
isso, os gerentes de vendas na Europa querem comparar o valor de oportunidades ganhas fechadas em euros. Com a opção de selecionar
a moeda para cada relatório, a sua equipe não precisa mais converter manualmente os números antes de obter insights valiosos.

Como: Em uma organização que tem várias moedas habilidades e moedas ativadas, selecione o relatório. Clique em Editar. Na lista de
opções da moeda, defina a moeda. Para preservar sua escolha para esse relatório, clique em Salvar.
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Painéis: Mais valores de filtro, relatórios combinados como relatórios de origem,
intervalos de eixo personalizados e precisão decimal
Lance uma luz a dados com painéis que apresentam até 50 valores por filtro, dados de relatórios combinados, intervalos personalizados
para eixos de gráfico e números que mostram até cinco casas decimais.

NESTA SEÇÃO:

Adicione até 50 valores a cada filtro do painel

Os painéis iluminam seus dados de negócios, e os filtros do painel permitem que você lance uma luz sobre partes específicas do
seu negócio. Anteriormente, você podia adicionar até 10 valores distintos (como Estado igual a Califórnia) a um filtro de painel.
Agora você pode adicionar até 50 valores distintos a cada filtro de painel.

Defina a precisão decimal em gráficos e tabelas do painel

Escolha quantas casas decimais gráficos, tabelas e métricas mostram em painéis, de 0 a 5.

Personalizar intervalos do eixo em gráficos de painel

Escolha o intervalo de eixos x e y em gráficos de painel ou permita que o Salesforce os defina automaticamente. Você somente pode
definir intervalos de página em eixos que exibem um campo numérico.

Use relatórios combinados como relatórios de origem para componentes do painel

Com um relatório combinado como relatório de origem, um componente do painel pode conter dados de vários tipos de relatórios
padrão ou personalizados. Ou você pode fornecer diversas visualizações do mesmo objeto.

Adicione até 50 valores a cada filtro do painel
Os painéis iluminam seus dados de negócios, e os filtros do painel permitem que você lance uma luz sobre partes específicas do seu
negócio. Anteriormente, você podia adicionar até 10 valores distintos (como Estado igual a Califórnia) a um filtro de painel. Agora você
pode adicionar até 50 valores distintos a cada filtro de painel.

Onde: Essa alteração se aplica tanto ao Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Quem:

• Para visualizar, atualizar e aplicar filtros a painéis, é preciso ter a permissão de usuário Executar relatórios.
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• Para adicionar filtros a painéis, você precisa de uma destas permissões: Criar e personalizar painéis, Editar meus painéis ou Gerenciar
painéis em Pastas públicas.

• Para adicionar ou editar filtros para painéis dinâmicos, é preciso ter a permissão de usuário Gerenciar painéis dinâmicos.

Por quê: Com até 50 valores por filtro, você pode filtrar por todos os 50 estados!

Como: Adicione ou edite um filtro, escolha um campo e clique em Adicionar valor de filtro para adicionar até 50 valores de filtro.

Defina a precisão decimal em gráficos e tabelas do painel
Escolha quantas casas decimais gráficos, tabelas e métricas mostram em painéis, de 0 a 5.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem:

• Para definir casas decimais para um componente de painel, você precisa de uma destas permissões: Criar e personalizar painéis,
Editar meus painéis ou Gerenciar painéis em Pastas públicas.

• Para definir casas decimais para um componente do painel, é preciso ter a permissão de usuário Gerenciar painéis dinâmicos.

Por quê: Uma vez que 14,11 bilhões é um valor maior que 14 bilhões, e as diferenças entre 90%, 90,1% e 90,10001% são relevantes.

Como: Edite ou adicione um componente de painel e, em seguida, especifique a precisão decimal com Casas decimais.
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Personalizar intervalos do eixo em gráficos de painel
Escolha o intervalo de eixos x e y em gráficos de painel ou permita que o Salesforce os defina automaticamente. Você somente pode
definir intervalos de página em eixos que exibem um campo numérico.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem:

• Para personalizar o intervalo de eixos para um componente de painel, você precisa de uma destas permissões: Criar e personalizar
painéis, Editar meus painéis ou Gerenciar painéis em Pastas públicas.

• Para personalizar o intervalo de eixos para um componente do painel, é preciso ter a permissão de usuário Gerenciar painéis dinâmicos.

Por quê: Destaque seções específicas de um gráfico mostrando somente parte do intervalo, ou enfatize-as mostrando todo o intervalo.

Como: Edite ou adicione um componente de painel, então personalize o intervalo selecionando Personalizado no Intervalo do eixo
X ou no Intervalo do eixo Y. Escolha um intervalo Mín e Máx ou defina apenas um e o Salesforce definirá o outro para você. Alguns
gráficos somente permitem que você personalize o eixo x ou y. Por exemplo, gráficos de barra horizontais permitem que você personalize
apenas o intervalo do eixo x.
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Use relatórios combinados como relatórios de origem para componentes do painel
Com um relatório combinado como relatório de origem, um componente do painel pode conter dados de vários tipos de relatórios
padrão ou personalizados. Ou você pode fornecer diversas visualizações do mesmo objeto.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem:

• Para usar um relatório combinado como relatório de origem para um componente do painel, você precisa de uma destas permissões:
Criar e personalizar painéis, Editar meus painéis ou Gerenciar painéis em Pastas públicas.

• Para usar um relatório combinado como relatório de origem para um componente do painel, é preciso ter a permissão de usuário
Gerenciar painéis dinâmicos.

Por quê: Veja contas com casos abertos combinando o tipo de relatório de casos ao tipo de relatório de contas, filtrando casos abertos
e agrupando por conta. Ou veja casos por status unindo o tipo de relatório de casos em três blocos de relatórios combinados e filtrando
cada bloco pelo status: aberto, em andamento e fechado.

Como: Para usar um relatório combinado como relatório de origem, ele deve ter um gráfico. Para adicionar um gráfico ao seu relatório
combinado, edite-o com o criador de relatórios do Lightning Experience ou no Salesforce Classic. (Você não pode adicionar gráficos a
relatórios combinados usando o criador de relatórios do Salesforce Classic integrado ao Lightning Experience.) Em seguida, clique em
Adicionar gráfico.
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Nota:  Quando você usa um relatório combinado como relatório de origem, Usar configurações de gráfico do relatório está
ativado por padrão e não é possível desativar. Para personalizar o gráfico do painel, personalize o gráfico de relatório combinado.
Você somente pode definir essas propriedades do componente.

• Link personalizado

• Máximo de grupos exibidos

• Título

• Subtítulo

• Rodapé

• Tema do componente

Assinaturas e pastas: Opções de assinatura expandidas, busca rápida e
aprimoramentos de pasta
Adicione outras pessoas como assinantes em seus relatórios e painéis para poder compartilhar automaticamente as informações mais
recentes em uma agenda definida. Pesquise relatórios, painéis e pastas na guia Relatórios e painéis.

NESTA SEÇÃO:

Pesquisa rápida: Localize relatórios, painéis e pastas rapidamente

A pesquisa global é ótima para encontrar objetos em toda a sua organização. Porém, e se você quiser ver dentro de relatórios e
painéis? É aqui que a pesquisa rápida entra. Pesquise relatórios, painéis e pastas diretamente na guia de relatórios ou painéis.

Aprimoramentos de pasta de relatórios e painéis

Às vezes, pequenos toques podem fazer uma grande diferença. É por isso que adicionamos alguns pequenos aprimoramentos para
melhorar sua experiência com pastas de relatórios e painéis.

274

Relatórios e painéis: Analise seus dados, edite relatórios
combinados (Beta) com o Criador de relatórios do Lightning

Experience, expansão de assinatura

Notas da versão Salesforce Winter '19



Pesquisa rápida: Localize relatórios, painéis e pastas rapidamente
A pesquisa global é ótima para encontrar objetos em toda a sua organização. Porém, e se você quiser ver dentro de relatórios e painéis?
É aqui que a pesquisa rápida entra. Pesquise relatórios, painéis e pastas diretamente na guia de relatórios ou painéis.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Essentials (somente relatórios e painéis, não pastas), Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: A pesquisa rápida está disponível para todos os usuários. Faça uma pesquisa rápida para encontrar qualquer relatório, painel ou
pasta acessível a você.

Por quê: Pesquisa rápida é o complemento perfeito para a pesquisa global. A pesquisa global ajuda você a encontrar objetos em toda
a sua organização, enquanto a pesquisa rápida ajuda a encontrar objetos localmente. Digamos que você queira encontrar todos os
relatórios públicos relativos a oportunidades (aqueles com opp  no nome). Com a pesquisa rápida, selecione Relatórios > Relatórios
públicos e insira opp  na caixa de pesquisa para ver todos os relatórios públicos correspondentes.

Como: Localize a caixa de pesquisa rápida na parte superior de cada página de relatório, painel e pasta. Selecione um escopo no menu
lateral (1) e o contexto de pesquisa muda instantaneamente para aquele escopo (2).

Comece a inserir texto para ver a lista de correspondências no escopo selecionado.

Alguns pontos a lembrar sobre pesquisa rápida.

• A pesquisa rápida mostra apenas os 20 primeiros resultados. Uma mensagem indica se há mais resultados que não estão sendo
exibidos.

• O contexto é sempre o que está selecionado no menu lateral.

• Pesquisa rápida em pastas localiza todas as pastas e subpastas que você pode acessar, mas não relatórios e painéis nas pastas.

• As opções para personalizar colunas e criar pastas são desabilitadas durante a pesquisa rápida.
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• A pesquisa rápida mantém as seleções e classificação de coluna personalizadas atuais.

Aprimoramentos de pasta de relatórios e painéis
Às vezes, pequenos toques podem fazer uma grande diferença. É por isso que adicionamos alguns pequenos aprimoramentos para
melhorar sua experiência com pastas de relatórios e painéis.

Onde: Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer.

Quem: Essas alterações se aplicam a todas as pastas às quais você tem acesso.

Por quê: Quando você está trabalhando com pastas, realizar ações sem exigir movimentação poupará tempo e cliques.

As ações no nível da pasta agora estão disponíveis de dentro de qualquer pasta que você tenha criado ou que tenha sido compartilhada
com você. Você não precisa mais navegar um nível acima para compartilhar, renomear, marcar como favorita ou excluir uma pasta.

Se você estiver salvando ou movendo um relatório ou painel, não haverá necessidade de sair da sua atividade atual para criar a nova
pasta. Agora você pode criar uma pasta na tela de seleção de pasta.

Por fim, adicionamos mais tipos de compartilhamento de pasta. Territórios e subordinados agora estão disponíveis como tipos de
compartilhamento de pasta.

Como:

Para acessar as novas ações no nível da pasta,

1. Navegue para uma pasta de relatório ou painel que você criou ou foi compartilhado com você.

2. Clique na seta à direita do botão Nova pasta e selecione uma ação para a pasta atual.

Para criar uma nova pasta enquanto salva ou move um relatório ou painel,

1. Clique em Nova pasta na tela de seleção.

2. Dê um nome e salve a nova pasta. A tela é reaberta com a pasta criada e selecionada.
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Para especificar territórios ou territórios e subordinados para compartilhamento de pasta, selecione uma das opções na tela Compartilhar
pasta.

Outros aprimoramentos a relatórios e painéis
Além desses importantes recursos nessa versão, continuamos a aprimorar a sua experiência com relatórios e painéis.

Onde: Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer.

Por quê: Pequenos toques podem fazer uma grande diferença.

Personalizações de coluna agora persistem nas guias Relatórios e Painéis
Não há necessidade de perder suas alterações de coluna nas guias Relatórios e Painéis. Depois de redimensionar ou definir as colunas
usando as opções de configuração na guia Relatórios ou Painéis, você pode sair e voltar mais tarde sem perder nenhuma alteração.

Na Página de execução aprimorada (beta), Gráficos de relatório refletem todos os registros no relatório
Para maior precisão, os gráficos de relatório na página de execução Aprimorada (beta) agora representam todos os registros e não
são afetados pelo limite de 2 mil registros do relatório.
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Nota:  Na página Execução legada, os gráficos ainda mostram até 2.000 registros.

Página de execução aprimorada (beta) e Criador de relatórios do Lightning dão suporte às mesmas configurações de gráfico
No Criador de relatórios do Lightning, quando você altera o agrupamento de um gráfico do agrupamento de linhas primário para
um agrupamento secundário, ou para um agrupamento de colunas, o novo agrupamento é refletido na página de execução
aprimorada.

Em painéis, em organizações de várias moedas, os valores negativos são exibidos corretamente
Anteriormente, valores negativos eram exibidos como -USD 100. Agora, de modo mais lógico, eles são exibidos como USD -100.

Adicione relatórios a painéis da página de execução aprimorada (beta)
Para adicionar um relatório a um painel, abra o menu de ação e clique em Adicionar ao painel.

Einstein Analytics: Modelos, conectores baseados em arquivo, herança
de compartilhamento
Pegue o atalho para aplicativos com Modelos do Analytics. Crie painéis inteiros preenchidos com seus próprios dados usando modelos
de painel inteligentes. Traga mais dados de terceiros conectando-se diretamente a buckets do Amazon S3. Assuma o controle do
compartilhamento com segurança de compartilhamento aprimorada com base nas principais regras de compartilhamento.

NESTA SEÇÃO:

Integração e introdução do Analytics: Vídeos no aplicativo, Apresentação de boas-vindas, Navegação no aplicativo

Aprenda onde você está com vídeos de instruções oportunos em todo o Analytics. Realize a apresentação de boas-vindas para novos
usuários. Navegue em aplicativos usando os menus suspensos e escolha se os links são abertos na guia do Analytics ou no Analytics
Studio.

Criação de aplicativo do Analytics: Modelos inteligentes, mapas personalizados, ações de widget

Crie painéis totalmente funcionais em menos tempo com modelos inteligentes. Adicione seus próprios mapas com apenas alguns
cliques. Previna que visualizadores do painel explorem ou compartilhem seus dados ocultando as ações de um widget.

Aplicativos pré-construídos do Analytics: Uma variedade de modelos do aplicativo Analytics, novo seletor de modelo

Escolha entre um conjunto crescente de modelos para começar mais rapidamente na Plataforma Analytics. Além disso, um novo
seletor de modelo oferece uma excelente maneira de localizar o modelo mais adequado às suas necessidades de analytics.

Integração de dados do Analytics: A replicação agora é Sincronização de dados, novidade no conector do Amazon S3, atalho para
insights, navegação aprimorada em receitas, Herança de compartilhamento avançada

A sincronização de dados é o novo nome da replicação. Carregue e acrescente vários arquivos CSV com o conector do Amazon S3.
Leve seus dados CSV do arquivo para lens ou receita em um único processo. Navegue em colunas no editor de receita com a guia
Colunas. Assuma o controle do compartilhamento com a herança de compartilhamento avançada.

Aplicativos móveis do Analytics: Notificação por push, páginas dinâmicas, offline (piloto), novos gráficos e novos widgets

Além de notificações por push, páginas dinâmicas e offline (piloto), novos gráficos e widgets agora estão disponíveis em dispositivos
móveis.

Einstein Discovery: Integrado ao Einstein Analytics

Einstein Discovery está totalmente integrado ao Einstein Analytics. Agora você cria história com base nos conjuntos de dados do
Analytics e navega em histórias, investiga insights, visualiza dados e descobre previsões, tudo na interface familiar do Einstein
Analytics. Aprenda a aprimorar seus modelos examinando métricas que revelam a base estatística e o desempenho, e gerencie
metas e modelos que você implantou no Salesforce usando o novo Gerenciador de modelo.
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Integração e introdução do Analytics: Vídeos no aplicativo, Apresentação de
boas-vindas, Navegação no aplicativo
Aprenda onde você está com vídeos de instruções oportunos em todo o Analytics. Realize a apresentação de boas-vindas para novos
usuários. Navegue em aplicativos usando os menus suspensos e escolha se os links são abertos na guia do Analytics ou no Analytics
Studio.

NESTA SEÇÃO:

Facilite o uso do Analytics com os recursos de introdução de boas-vindas

Usuários iniciantes do Analytics Studio não precisam mais enfrentar um quadro branco desafiador. Criamos uma apresentação de
boas-vindas dos recursos para ajudá-los a começar. Os usuários também têm acesso a novos guias passo a passo no designer de
painéis e no gerenciador de dados. Além disso, atualizamos o Mapa de aprendizado do Einstein Analytics e os menus de ajuda para
cada área do Analytics.

Aprenda no contexto com vídeos no aplicativo

Vídeos de introdução e instruções colocados nas áreas principais em todo o Analytics o conduzem por um processo detalhado ou
mostram um novo recurso. Com o reprodutor de vídeos independente, redimensionável e arrastável, você pode manter as instruções
do vídeo abertas para consulta enquanto trabalha no Analytics.

Acessar o aplicativo Learning Adventure no Analytics Studio

Agora que o aplicativo Einstein Analytics Learning Adventure está integrado ao Analytics Studio, os usuários com acesso a modelos
podem eles mesmos instalá-los. O aplicativo ensina a escolher os gráficos certos, criar associações e escrever consultas SAQL. E, uma
vez que é um aplicativo, você pode olhar seus mecanismos e ver o JSON que usamos para criar cada painel.

Acelere a visualização de dados com consultas conversacionais (disponível ao público em geral)

Digite uma ou duas palavras, clique em uma consulta de dados sugerida e veja instantaneamente as respostas em um gráfico ou
tabela. Exploração conversacional fácil e agora disponível ao público em geral. Além disso, você vê aprimoramentos como ajuda de
consulta em contexto mais opções para filtros de data.

Navegue mais facilmente para seus aplicativos Analytics usando menus

O painel de navegação estava ocupando espaço demais, assim, movemos a navegação no aplicativo para um menu suspenso. No
menu, selecione seu próximo lens ou painel, ou vá para a caixa de diálogo da organização para configurar a navegação do aplicativo.

Compartilhar links que são abertos no Analytics Tab ou Studio

Ao obter o URL para compartilhar um painel ou lens, você pode escolher se o link abre o ativo no Analytics Studio ou no Analytics
Tab no Lightning Experience. De qualquer maneira, o link abre o ativo na página e com as seleções que ele tinha quando você o
compartilhou.

Aprimoramentos adicionais no Analytics

Defina mais notificações, encontre e siga seus painéis, reconstitua seus passos e vá para o início facilmente.

Facilite o uso do Analytics com os recursos de introdução de boas-vindas
Usuários iniciantes do Analytics Studio não precisam mais enfrentar um quadro branco desafiador. Criamos uma apresentação de
boas-vindas dos recursos para ajudá-los a começar. Os usuários também têm acesso a novos guias passo a passo no designer de painéis
e no gerenciador de dados. Além disso, atualizamos o Mapa de aprendizado do Einstein Analytics e os menus de ajuda para cada área
do Analytics.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.
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Por quê: Novos usuários do Analytics Studio são orientados rapidamente, não importa se querem integrar dados a conjuntos de dados,
criar aplicativos ou visualizar consultas de dados. Cada um dos blocos clicáveis da apresentação de boas-vindas introduz os usuários em
uma jornada de aprendizado para ajudá-los a criar ativos do Analytics em menos tempo.

Como: A apresentação de boas-vindas aparece ao abrir o Analytics Studio pela primeira vez. Depois disso, você pode usar os menus de
ajuda ara inicializar tanto essa apresentação quanto os guias passo a passo. O Mapa de aprendizado do Einstein Analytics está disponível
nos menus de ajuda, ou você pode acessá-los diretamente: http://www.einsteinanalyticslearningmap.com.

Aprenda no contexto com vídeos no aplicativo
Vídeos de introdução e instruções colocados nas áreas principais em todo o Analytics o conduzem por um processo detalhado ou
mostram um novo recurso. Com o reprodutor de vídeos independente, redimensionável e arrastável, você pode manter as instruções
do vídeo abertas para consulta enquanto trabalha no Analytics.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Aprenda sobre recursos como receitas, fluxos de dados, conectores de dados, consultas conversacionais, tabelas comparativas,
SAQL, layouts de painel, páginas de painel, painel Campos e formatação condicional.

Como: Procure ícones de vídeo em contexto.
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Clique em  para abrir o reprodutor de vídeos.

Dimensione e mova o reprodutor de vídeos para onde quiser. Clique no X no canto superior direito do reprodutor de vídeos quando
tiver concluído.
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Acessar o aplicativo Learning Adventure no Analytics Studio
Agora que o aplicativo Einstein Analytics Learning Adventure está integrado ao Analytics Studio, os usuários com acesso a modelos
podem eles mesmos instalá-los. O aplicativo ensina a escolher os gráficos certos, criar associações e escrever consultas SAQL. E, uma vez
que é um aplicativo, você pode olhar seus mecanismos e ver o JSON que usamos para criar cada painel.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na
Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para instalar o aplicativo Learning Adventure, você precisa da permissão Gerenciar aplicativos baseados em modelo do Analytics.
Para acessar o aplicativo Learning Adventure depois da instalação, os usuários precisam da permissão Usar aplicativos baseados em
modelo do Analytics.

Como: Clique em Criar, selecione Aplicativo e, em Iniciar a partir do modelo, clique em Criar novamente. Em seguida, selecione
Learning Adventure.
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Acelere a visualização de dados com consultas conversacionais (disponível ao público em geral)
Digite uma ou duas palavras, clique em uma consulta de dados sugerida e veja instantaneamente as respostas em um gráfico ou tabela.
Exploração conversacional fácil e agora disponível ao público em geral. Além disso, você vê aprimoramentos como ajuda de consulta
em contexto mais opções para filtros de data.

Onde: Esse recurso está disponível no Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está
disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para explorar dados com consultas conversacionais em aplicativos em execução e no explorador, os usuários devem ter a
permissão Usar o Analytics. Para explorar dados com consultas conversacionais no designer de painéis, os usuários devem ter a permissão
Criar e editar painéis do Analytics.

Por quê: Novos recursos e atualizações incluem.

• Estão disponíveis qualificadores para perguntar sobre datas, por exemplo: "neste trimestre", "ano anterior" ou "próxima semana".

• Sugestões relevantes são apresentadas durante a criação de filtros.

• Novo recurso de fuso horário não tem suporte para consultas conversacionais.

• Se você tiver mais de um conjunto de dados aberto no explorador, as consultas conversacionais serão desabilitadas.

Como: Selecione Habilitar exploração conversacional na página Configurações do Analytics em Configuração. As conversas passarão
a estar disponíveis nos aplicativos em execução, no explorador e no designer de painéis.

Para iniciar uma conversa, clique em . Clique na caixa de texto para visualizar sugestões ou comece a digitar sua própria pesquisa.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Campos personalizados em previsões, fluxos automatizados para bots, visualização de dados mais rápida e
detecção de imagem aprimorada

Navegue mais facilmente para seus aplicativos Analytics usando menus
O painel de navegação estava ocupando espaço demais, assim, movemos a navegação no aplicativo para um menu suspenso. No menu,
selecione seu próximo lens ou painel, ou vá para a caixa de diálogo da organização para configurar a navegação do aplicativo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na
Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: O menu de navegação do aplicativo ao lado do nome do ativo ( ) permite aos usuários ver os lenses e painéis disponíveis
para exploração.
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Se você tiver acesso de Gerente a um aplicativo, o último item no menu será Editar lista. Clique nele para especificar que ativos incluir
no menu do aplicativo.

Compartilhar links que são abertos no Analytics Tab ou Studio
Ao obter o URL para compartilhar um painel ou lens, você pode escolher se o link abre o ativo no Analytics Studio ou no Analytics Tab
no Lightning Experience. De qualquer maneira, o link abre o ativo na página e com as seleções que ele tinha quando você o compartilhou.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na
Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Selecione o Analytics Tab para obter um link que abre o ativo no Lightning Experience. Selecione o Analytics Studio para
compartilhar o ativo com outros criadores do Analytics.
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Aprimoramentos adicionais no Analytics
Defina mais notificações, encontre e siga seus painéis, reconstitua seus passos e vá para o início facilmente.

Onde: Essas alterações estão no Einstein Analytics, no Lightning Experience e no Salesforce Classic, a menos que indicado de outra
forma. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Esses aprimoramentos tornam o Analytics mais fácil de usar.

• Dependendo do seu acesso, os links de navegação adicionais na página inicial podem levá-lo diretamente para o gerenciador de
dados, o gerenciador de modelo, o Mapa de aprendizado do Einstein Analytics, o Analytics Trailblazer Community ou as Notas de
versão mais recentes.

• Com um clique, vá para a página de aplicativo do painel ou lens ou volte para a página inicial do Analytics. Na guia do Analytics no
Lightning Experience, os links para um aplicativo do ativo e para a página inicial do Analytics estão ao lado do nome do ativo.
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• No Analytics Studio, selecionar um painel ou lens no menu suspenso de navegação no aplicativo abre o ativo em uma nova guia.

• Ao passar de uma janela normal para uma apresentação (tela inteira) e voltar, o estado do painel é preservado. Não importa a maneira
como você configurou seu painel, você vê suas seleções conforme navega nas páginas.

• Siga um painel para receber todo o Chatter de anotações no painel. O botão Seguir agora está localizado no painel de anotações.

• Você pode definir mais notificações! O limite superior de notificações por usuário agora é 10.

Criação de aplicativo do Analytics: Modelos inteligentes, mapas personalizados,
ações de widget
Crie painéis totalmente funcionais em menos tempo com modelos inteligentes. Adicione seus próprios mapas com apenas alguns
cliques. Previna que visualizadores do painel explorem ou compartilhem seus dados ocultando as ações de um widget.

NESTA SEÇÃO:

Explorar dados de vários conjuntos de dados em um único lens

Às vezes, os dados que você deseja explorar e visualizar residem em diferentes conjuntos de dados. Não deixe que isso o impeça de
analisar seus dados em detalhes. Agora você pode combinar vários conjuntos de dados em um lens e descobrir insights sobre seus
negócios mais rapidamente.
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Adicione filtros de data mais rapidamente

Você adorou os novos e aprimorados filtros de data em painéis, filtros globais e widgets de data. Assim, eles foram implantados no
explorador também. Escolha na lista de datas predefinidas ou personalize o filtro de intervalo de datas para focar no período mais
relevante para você. Você também pode inserir manualmente o intervalo de datas para um filtro de data relativa aplicado a uma
visualização. A nova alternância no filtro de data relativa permite que você alterne facilmente entre ano do calendário e ano fiscal.

Alterar o nome do rótulo de contagem de linhas

Se você for um explorador que realiza várias tarefas ao mesmo tempo e têm diferentes conjuntos de dados abertos em seu estado
inicial, poderá ser difícil diferenciá-los. Elimine a adivinhação. Para ajudá-lo a identificar um lens do conjunto de dados mais
rapidamente, você pode alterar o rótulo Contagem de linhas no lens.

Datas e partes de datas ficam juntas

Todos os campos de data e suas partes de data correspondentes agora aparecem juntos no painel de campos.

Adicione seus próprios mapas ao Analytics com alguns cliques

O Analytics vem com mapas pré-empacotados que você pode usar em gráficos de mapa, mapa de bolhas e mapa geográfico. Se
você precisar de um mapa que não esteja disponível, carregue o arquivo geoJSON na interface do usuário para criá-lo. Defina os
limites para focar em uma região específica.

Ocultar valores nulos em uma dica de ferramentas de gráfico

Dicas de ferramentas de gráfico fornecem informações úteis sobre cada ponto de dados. Porém, quem precisa ver valores nulos?
Agora você pode ocultá-los nas dicas de ferramentas.

Modelos de painel inteligente criam painéis prontos para uso usando conjuntos de dados existentes

Responda a algumas perguntas no assistente de modelo de painel inteligente e o Analytics fará o resto. Crie painéis de Tendência
de métricas e Resumo de desempenho usando conjuntos de dados do Analytics existentes sem usar o editor de painel.

Ocultar ações do widget de visualizadores do painel

Oculte o menu de ação de um widget para evitar que os usuários baixem, compartilhem e explorem os resultados do widget. Ou
oculte-o quando não for útil ou quando a seta suspensa de ação causar muita distração em widgets menores.

Planeje-se para a descontinuação do designer clássico

A descontinuação do designer clássico está agendada para julho de 2019 para todas as organizações do Salesforce. Para obter mais
informações, leia o artigo do Knowledge Descontinuação do Painel clássico. A partir da versão Winter '19, você não poderá criar
painéis no designer clássico, mas poderá editá-los.

Analisando o futuro com a função timeseries SAQL

Você sabe que os números do próximo trimestre e do próximo ano não serão iguais aos de hoje, mas como eles serão? Você precisa
planejar sua equipe, treinamento e compras hoje. Com a função SAQL timeseries, você pode usar os dados que tem hoje para
prever seus números no futuro.

Preencha datas ausentes em um fluxo de dados com a função de preencher SAQL

Você deseja analisar seus dados com gráficos interativos e prever números futuros com a função timeseries. Para fazer isso,
seu fluxo de dados deve conter uma linha para cada data. Porém, seus dados têm algumas lacunas de data – você não fecha um
negócio a cada mês e ninguém compra tobogãs no verão. Sem problema! Use a função SAQL fill  para preencher as lacunas de
datas com linhas nulas, então aproveite a eficiência do Analytics.

Gerenciar todo o ciclo de vida de aplicativos do Analytics com o plugin do Analytics da CLI

O plugin da interface de linha de comando (CLI) permite que você crie facilmente ambientes para desenvolver, testar e compartilhar
aplicativos do Analytics e convertê-los em modelos para distribuição.

Rastrear a adoção do Einstein Analytics

Você agora pode rastrear solicitações de painel do Analytics nos seus arquivos de log de evento. Com novos campos no tipo de
evento Wave Change, você pode ver em que local as solicitações do painel do Analytics se originam. Para obter mais detalhes sobre
esses campos, consulte EventLogFile em Objetos alterados.
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Outros aprimoramentos na criação de aplicativos

Aprenda sobre os novos temas de gráfico, novas predefinições de data e o aprimoramento de usabilidade ao processo de criação
de painel.

Explorar dados de vários conjuntos de dados em um único lens
Às vezes, os dados que você deseja explorar e visualizar residem em diferentes conjuntos de dados. Não deixe que isso o impeça de
analisar seus dados em detalhes. Agora você pode combinar vários conjuntos de dados em um lens e descobrir insights sobre seus
negócios mais rapidamente.

Onde: Esse recurso está disponível no Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está
disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Anteriormente, era preciso usar funções SAQL para acessar simultaneamente vários conjuntos de dados no explorador. Agora
você pode carregar conjuntos de dados com apenas alguns cliques, analisar os resultados e criar visualizações dos conjuntos de dados
combinados.

Por exemplo, digamos que você queira descobrir todas as oportunidades com contas gerando mais de US$ 500 mil em receita. Carregue
os conjuntos de dados Oportunidades e Contas em um lens e explore os dados para identificar essas oportunidades.

Como: Para explorar dados de vários conjuntos dedados, na página Inicial, clique no conjunto de dados primário para a sua exploração.
No modo SAQL, clique em Adicionar novo conjunto de dados. Na caixa de diálogo Selecionar conjunto de dados, escolha o conjunto
de dados secundário execute a consulta. Repita esse processo se quiser combinar mais conjuntos de dados.

Importante:
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Ao trabalhar com vários conjuntos de dados, você pode usar XMD para personalizar a formatação apenas para o conjunto de dados
primário no lens. Você pode reorganizar e mostrar ou ocultar os campos dos conjuntos de dados secundários, mas não pode personalizar
a formatação usando XMD.

Adicione filtros de data mais rapidamente
Você adorou os novos e aprimorados filtros de data em painéis, filtros globais e widgets de data. Assim, eles foram implantados no
explorador também. Escolha na lista de datas predefinidas ou personalize o filtro de intervalo de datas para focar no período mais
relevante para você. Você também pode inserir manualmente o intervalo de datas para um filtro de data relativa aplicado a uma
visualização. A nova alternância no filtro de data relativa permite que você alterne facilmente entre ano do calendário e ano fiscal.

Onde: Esse recurso está disponível no Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está
disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Para adicionar uma data, clique em + sob Filtros no conjunto de dados que você está explorando. Em Datas, selecione o campo
de data ao qual você deseja aplicar o filtro. Clique em Adicionar quando tiver concluído.

Alterar o nome do rótulo de contagem de linhas
Se você for um explorador que realiza várias tarefas ao mesmo tempo e têm diferentes conjuntos de dados abertos em seu estado inicial,
poderá ser difícil diferenciá-los. Elimine a adivinhação. Para ajudá-lo a identificar um lens do conjunto de dados mais rapidamente, você
pode alterar o rótulo Contagem de linhas no lens.

Onde: Esse recurso está disponível no Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está
disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Para renomear o rótulo, clique em Campos no conjunto de dados que você está explorando. Clique em . Na caixa de diálogo,
insira o nome do novo rótulo. Clique em Concluído para salvar suas alterações.
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Datas e partes de datas ficam juntas
Todos os campos de data e suas partes de data correspondentes agora aparecem juntos no painel de campos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na
Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Antes, um campo de data no conjunto de datas aparecia sob a seção de data. Porém, suas diferentes partes de data, como
ano, mês e dia, ficavam em dimensões. Isso significava mais rolagem e menos exploração. Agora, as partes de data de um campo de
data no conjunto de dados são exibidas automaticamente sob o campo de data ordenado pela unidade de tempo.
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Adicione seus próprios mapas ao Analytics com alguns cliques
O Analytics vem com mapas pré-empacotados que você pode usar em gráficos de mapa, mapa de bolhas e mapa geográfico. Se você
precisar de um mapa que não esteja disponível, carregue o arquivo geoJSON na interface do usuário para criá-lo. Defina os limites para
focar em uma região específica.

Onde: Esse recurso está disponível no Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está
disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Adicionar, editar e excluir mapas personalizados e carregar geoJSONs requer a permissão do usuário Gerenciar mapas personalizados
do Analytics. Os usuários com essa permissão podem editar e excluir qualquer mapa personalizado, incluindo mapas criados por outros
usuários. Todos os usuários na organização, mesmo aqueles sem essa permissão, podem usar todos os mapas nas suas licenças e painéis.

Como: Você pode criar um mapa com apenas alguns cliques. Selecione um widget de mapa e clique em  ao lado da propriedade
do widget Tipo de mapa.

291

Einstein Analytics: Modelos, conectores baseados em
arquivo, herança de compartilhamento

Notas da versão Salesforce Winter '19



Cada mapa é baseado em um geoJSON subjacente. Você pode usar um geoJSON existente ou carregar um novo.

Dica:  Você pode criar diversos mapas com o mesmo geoJSON aplicando limites únicos que se concentram em diferentes regiões.

Especifique o rótulo e o tipo de projeção do novo mapa. Quando você usa o mapa em um gráfico, você pode substituir esse tipo de
projeção padrão nas propriedades do widget.

Arraste os manipuladores do mapa para alterar os limites e maximizar uma determinada região.
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Se você editar o mapa, a tela anterior terá uma opção Aplicar a todos que aplica suas alterações a todas as lentes e painéis que usam
o mapa. Se você não selecionar essa opção, a alteração vai se aplicar ao widget atual.

Nota: As páginas custommap.apex, deletemap.apex, insertmap.apex e updatemap.apex não estão mais disponíveis. Você pode
usar a interface do usuário para criar e gerenciar mapas personalizados.

Ocultar valores nulos em uma dica de ferramentas de gráfico
Dicas de ferramentas de gráfico fornecem informações úteis sobre cada ponto de dados. Porém, quem precisa ver valores nulos? Agora
você pode ocultá-los nas dicas de ferramentas.

Onde: Esse recurso está disponível no Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está
disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Por padrão, as dicas de ferramentas mostram valores nulos como um traço (1). Para ocultar os valores nulos (2), enquanto estiver
editando o painel, selecione Personalizar dica de ferramenta na seção de propriedades do widget de Dica de ferramentas. Em seguida,
desmarque Mostrar valores nulos. Não há mais valores nulos.
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Modelos de painel inteligente criam painéis prontos para uso usando conjuntos de dados existentes
Responda a algumas perguntas no assistente de modelo de painel inteligente e o Analytics fará o resto. Crie painéis de Tendência de
métricas e Resumo de desempenho usando conjuntos de dados do Analytics existentes sem usar o editor de painel.

Onde: Esse recurso está disponível no Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está
disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para usar Modelos do Painel inteligente do Analytics, você deve ter uma licença da Plataforma Analytics.

Por quê: Modelos inteligentes criam automaticamente painéis funcionais com todos os recursos intuitivos do Analytics que você já
conhece. Não há necessidade de configuração manual. Use-os como estão ou personalize-os para atender às suas necessidades específicas.
Estamos criando uma variedade de modelos inteligentes para tratar de necessidades de analytics comuns, começando com o seguinte:

• Resumo de desempenho. Fornece tendência para um indicador de desempenho chave (KPI) de sua escolha e comparação entre
o desempenho atual e períodos anteriores. Você também pode segmentar o desempenho por qualquer critério que deseje, como
geografia, mix de produtos ou membro da equipe.

• Tendência de métricas. Gere a tendência de até quatro KPIs segmentados por até 6 critérios. Você pode ver o valor acumulado
do ano de KPIs, a mudança ano a ano e a linha de tendência para as últimas 52 semanas.

Como: Vá para o Analytics Studio, clique em Criar, escolha Painel e clique em Iniciar do modelo. Selecione um modelo e percorra as
perguntas do assistente de configuração para selecionar um conjunto de dados existente e escolher como deseja visualizar os dados.
Selecione o aplicativo em que deseja que o painel fique e clique em Criar. Em seguida, vá para o aplicativo e abra o painel para obter
insights de negócios instantâneos.

Ocultar ações do widget de visualizadores do painel
Oculte o menu de ação de um widget para evitar que os usuários baixem, compartilhem e explorem os resultados do widget. Ou oculte-o
quando não for útil ou quando a seta suspensa de ação causar muita distração em widgets menores.

Onde: Esse recurso está disponível no Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está
disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Às vezes, um gráfico mostra informações confidenciais que não devem ser compartilhadas com outras pessoas. Por exemplo,
o seguinte menu de ação do gráfico permite aos usuários compartilhar, baixar e explorar salários de funcionários. Para prevenir que
visualizadores de painel acessem essas opções, você pode ocultar o menu de ação para esse gráfico.

Como: Para ocultar todas as ações, desmarque Mostrar ações do widget nas propriedades do widget.
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Nota:  A opção Mostrar o ícone de explorar no menu de ação muda para Mostrar ação de explorar.

Planeje-se para a descontinuação do designer clássico
A descontinuação do designer clássico está agendada para julho de 2019 para todas as organizações do Salesforce. Para obter mais
informações, leia o artigo do Knowledge Descontinuação do Painel clássico. A partir da versão Winter '19, você não poderá criar painéis
no designer clássico, mas poderá editá-los.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na
Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Incentivamos você a começar agora a converter os painéis do designer clássico para o designer de painéis mais novo. Para obter
mais informações, consulte Converter seu painel do designer clássico em um designer de painéis.

CONSULTE TAMBÉM:

Painéis do Designer clássico do Einstein Analytics serão descontinuados

Analisando o futuro com a função timeseries SAQL
Você sabe que os números do próximo trimestre e do próximo ano não serão iguais aos de hoje, mas como eles serão? Você precisa
planejar sua equipe, treinamento e compras hoje. Com a função SAQL timeseries, você pode usar os dados que tem hoje para
prever seus números no futuro.

Onde: Esse recurso está disponível no Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está
disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para usar SAQL, você deve ter uma licença da Plataforma Analytics.

Por quê: A função timeseries  SAQL faz as previsões mais precisas possível com base nos seus dados existentes. Ela analisa os
números e seleciona o melhor algoritmo para os dados que você tem. O que acontece se os dados mudaram com as estações? Sem
problema. A função timeseries  lida com dados sazonais e não sazonais. Quer colocar a mão na massa e ajustar os parâmetros?
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Você pode especificar sua escolha de algoritmo, o tipo de sazonalidade e se deseja ignorar o período atual. Preocupado com a precisão?
Especifique um intervalo de confiança de 95% para garantir que seus dados futuros fiquem dentro do intervalo previsto.

Como: Para usar timeseries, abra seu editor SAQL no painel. Use foreach  para projetar os dados que você deseja analisar, então
use timeseries  para fazer a previsão para a sua medida escolhida.

Vamos analisar um exemplo. Suponha que você gerencie uma rede nacional de cafés. Você sabe que as vendas de alguns produtos,
como bebidas geladas, atingem o pico no verão. A venda de outros produtos, como doses extras, não é afetada pela estação. Quanto
de cada tipo de bebida você venderá no próximo ano?

Digamos que seus dados contenham os campos Números de bebidas, Tipo e Data de venda. Você poderia usar timeseries  para
prever o número de cada tipo de bebida que você provavelmente venderá no próximo ano.

q = load "coffeeDatabase";
q = filter q by Date_Sold_Year' > "2014";
q = group q by ('Date_Sold_Year', 'Date_Sold_Month', 'Type');
q = foreach q generate 'Date_Sold_Year', 'Date_Sold_Month', 'Type', sum('Number_of_Drinks')
as 'sum_Number_of_Drinks';
q = timeseries q generate 'sum_Number_of_Drinks' as fsum_Number_of_Drinks with
(partition='Type',length=12, dateCols=('Date_Sold_Year','Date_Sold_Month', "Y-M"),
seasonality= 12);
q = foreach q generate 'Date_Sold_Year' + "~~~" + 'Date_Sold_Month' as
'Date_Sold_Year~~~Date_Sold_Month','Type',fsum_Number_of_Drinks ;

Vamos analisar nossa função timeseries  em um pouco mais de detalhes.

• partition='Type'

Particione por tipo para ver a diferença entre bebidas quentes, bebidas geladas e doses extras.

• seasonality= 12

Defina a sazonalidade como 12 para especificar a sazonalidade anual. Uma vez que dateCols  é agrupado por mês e há 12 meses
em um ano, seasonality=12  especifica a sazonalidade anual. Essa etapa é opcional porque o algoritmo pode detectar o tipo
mais preciso de sazonalidade, mas estamos seguros de que nossos dados tenham sazonalidade anual.

• dateCols=('DateSold_Year','DateSold_Month', "Y-M")

Agrupe os dados por ano e mês.

Aqui está a previsão resultante.

Uau, parece que as vendas de café quente e bebidas geladas terão o melhor ano da história! Assim você pode expandir as contratações,
compras e treinamento e maximizar seus resultados.
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Preencha datas ausentes em um fluxo de dados com a função de preencher SAQL
Você deseja analisar seus dados com gráficos interativos e prever números futuros com a função timeseries. Para fazer isso, seu
fluxo de dados deve conter uma linha para cada data. Porém, seus dados têm algumas lacunas de data – você não fecha um negócio
a cada mês e ninguém compra tobogãs no verão. Sem problema! Use a função SAQL fill  para preencher as lacunas de datas com
linhas nulas, então aproveite a eficiência do Analytics.

Onde: Esse recurso está disponível no Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está
disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para usar SAQL, você deve ter uma licença da Plataforma Analytics.

Como: Para usar fill, abra seu editor SAQL no painel. Use foreach  para projetar seus dados, então use fill  para criar linhas
nulas que contenham as datas ausentes.

Gerenciar todo o ciclo de vida de aplicativos do Analytics com o plugin do Analytics da CLI
O plugin da interface de linha de comando (CLI) permite que você crie facilmente ambientes para desenvolver, testar e compartilhar
aplicativos do Analytics e convertê-los em modelos para distribuição.

Onde: Esse recurso está disponível no Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está
disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. O Dev Hub está disponível nas
edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para usar o Plugin do Analytics do Salesforce CLI, você deve ter uma licença da Plataforma do Analytics.

Por quê: Com o Plugin do Analytics da CLI, o processo de desenvolvimento de aplicativo do Einstein Analytics fica ainda mais gerenciável.
O Salesforce CLI permite que você crie facilmente organizações teste para controlar o ciclo de vida do aplicativo: desenvolvimento, teste,
compartilhamento e sincronização do código fonte e assim por diante. Você faz tudo o que deseja usando a interface de linha de
comando e vê os resultados em uma organização teste.

Use a organização teste para desenvolver um aplicativo no Analytics Studio importando dados para conjuntos de dados, criando painéis
e conectando tudo. Em seguida, use os comandos de plugin do Analytics CLI para converter o aplicativo em um modelo e baixar os
arquivos JSON para mais refinamento, incluindo adicionar um assistente de configuração. Você também pode compartilhar os resultados
do seu trabalho com outros desenvolvedores usando um sistema de controle de versão. Eles podem enviar por push os arquivos JSON
do modelo para as próprias organizações teste para mais trabalho de teste e desenvolvimento.

Como: Habilite o Dev Hub na sua organização, então baixe o Salesforce CLI e instale o plug-in do Analytics.

sfdx plugins:install @salesforce/analytics

Para obter mais informações sobre a configuração do Dev Hub e do Salesforce CLI, veja o Guia de configuração do Salesforce DX.

Para obter detalhes sobre os comandos do Salesforce CLI, veja a Referência de comandos do Salesforce CLI.

Rastrear a adoção do Einstein Analytics
Você agora pode rastrear solicitações de painel do Analytics nos seus arquivos de log de evento. Com novos campos no tipo de evento
Wave Change, você pode ver em que local as solicitações do painel do Analytics se originam. Para obter mais detalhes sobre esses
campos, consulte EventLogFile em Objetos alterados.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.
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Outros aprimoramentos na criação de aplicativos
Aprenda sobre os novos temas de gráfico, novas predefinições de data e o aprimoramento de usabilidade ao processo de criação de
painel.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Confira as seguintes melhorias.

• Novos temas de gráfico. Dê vida aos seus gráficos aplicando um dos novos temas: Bluegrass Light, Bluegrass Dark, Sunrise Light,
Sunrise Dark, Water Light, Water Dark, Watermelon Light ou Watermelon Dark.

• Mais predefinições de data. Agora você pode selecionar as seguintes predefinições de data no widget de data, filtros globais de
data e filtros do explorador.

– Trimestre anterior até o momento

– Mês anterior

– Mês anterior até o momento

– Últimos 90 dias

– Próximos 90 dias
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• Lista de opções do operador em filtros globais e widgets de data. Você pode selecionar os seguintes operadores em widgets
de data e filtros de data globais para filtros de data absolutos.

– Entre

– Menor ou igual

– Maior ou igual

• Novo local para definir limites de consulta. Limitar o tamanho dos resultados da consulta em um lens costuma ser essencial
para obter insights de negócios úteis. É por isso que movemos Definir limite de resultado da consulta para um local mais
conveniente. Você pode definir o tamanho dos resultados da pesquisa no painel esquerdo no lens.

299

Einstein Analytics: Modelos, conectores baseados em
arquivo, herança de compartilhamento

Notas da versão Salesforce Winter '19



• Tela de criação do painel reorganizada. Limpamos a tela para ter uma página dedicada que lista todos os modelos de painel.
Para ver todos os modelos, clique em Criar em Painel do Modelo.
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• Propriedade JSON de novo painel para o menu "Mostrar ações do widget". A propriedade do widget showActionMenu
opcional aceita valores boolianos e indica se o menu de ação do widget é mostrado. Se a propriedade não for especificada no JSON
do painel, o widget mostrará o menu de ação. Exemplo:

"widgets": {
"chart_1": {

"parameters": {
"step": "Account_Owner_1",
"visualizationType": "vbar",
"exploreLink": true,
"showActionMenu": true,
"columnMap": {

"trellis": [],
"dimensionAxis": [

"Account_Owner"
],
"plots": [

"count"
]

},
"applyConditionalFormatting": true,

...

},
"type": "chart"

}
}

Aplicativos pré-construídos do Analytics: Uma variedade de modelos do aplicativo
Analytics, novo seletor de modelo
Escolha entre um conjunto crescente de modelos para começar mais rapidamente na Plataforma Analytics. Além disso, um novo seletor
de modelo oferece uma excelente maneira de localizar o modelo mais adequado às suas necessidades de analytics.

NESTA SEÇÃO:

Os modelos de aplicativo mostram o que o Einstein Analytics pode fazer por você

Modelos de aplicativo que cumprem uma variedade cada vez maior de necessidades de negócios aceleram o tempo para obter
valor do Analytics e lhe dão uma vantagem na criação das suas próprias soluções.

Encontre o aplicativo Analytics que você deseja criar rapidamente com o novo seletor de modelo

Veja todos os modelos do Einstein Analytics em uma única visão rolável que torna fácil encontrar o aplicativo que atende às suas
necessidades de negócios. Depois de selecionar um modelo, você vê uma nova página de visualização com mais detalhes sobre o
modelo e amostras do painel de aplicativo. A página de visualização ajuda a garantir que você tenha selecionado o modelo mais
útil antes de começar a criar o aplicativo.

Modelos de precificação e de assinatura elevam o Salesforce CPQ Analytics a um novo patamar

O primeiro modelo do Analytics com inteligência do Einstein Discovery integrada, o Pricing Analytics, recomenda descontos ideais
para cada negócio e ajuda a identificar negócios com preço inferior ao ideal. O modelo do Subscription Analytics acompanha seu
negócio de renovação, o valor de produtos por assinatura e o status de contas para renovação.
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O modelo de analytics de alteração de lead ajuda a converter leads em negócios

O Lead Trending Analytics oferece à equipe de operações de vendas uma ótima maneira de acompanhar e aprimorar o processo
de conversão de lead.

O modelo do Approval Analytics oferece insights instantâneos sobre seus processos de aprovação

Caso a sua organização do Salesforce inclua um processo de aprovação, o Approval Analytics é para você. O modelo cria um aplicativo
que aplica o poder do Einstein Analytics aos seus dados de aprovação.

Clientes do Veeva CRM: Visualize processos de vendas e desempenho com o Modelo do Salesforce Analytics para Veeva

O aplicativo Modelo de Analytics para Veeva oferece aos clientes do Veeva CRM insights sobre os processos e a eficácia de seus
representantes de vendas durante chamadas de vendas.

Modelo de Retail Banking para clientes do Financial Services Cloud ajuda a aprofundar os relacionamentos com os clientes e atrair
novos clientes

Crie um aplicativo no Modelo do Retail Banking Analytics para colocar o poder do Einstein Analytics nas mãos dos gerentes de
relacionamento.

Os modelos de aplicativo mostram o que o Einstein Analytics pode fazer por você
Modelos de aplicativo que cumprem uma variedade cada vez maior de necessidades de negócios aceleram o tempo para obter valor
do Analytics e lhe dão uma vantagem na criação das suas próprias soluções.

Onde: Esse recurso está disponível no Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está
disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para criar os aplicativos Einstein Analytics usando modelos, você deve ter uma licença da Plataforma Analytics. Alguns modelos
exigem uma licença extra do Salesforce, conforme especificado na página Ajuda de cada modelo.

Por quê: Os Modelos do Analytics ajudam você a obter as visualizações necessárias com base nos dados que você já tem. A criação de
um aplicativo usando um modelo importa dados existentes do Salesforce para o Einstein Analytics e cria painéis para você. Você não
precisa partir de um quadro em branco nem lidar com as complexidades da modelagem de dados nem criar visualizações para começar.
Você pode passar de dados para insights úteis em minutos. Não vê o que você deseja imediatamente? Use os recursos da plataforma
intuitiva para criar personalizações. Adicione seus próprios painéis e lenses e livre-se de qualquer elemento que não possa usar para dar
a sua cara ao aplicativo.

A tabela mostra nossa oferta inicial, e estamos sempre adicionando mais.

ModeloCategoria

Modelos do setor atendem às necessidades de analytics de setores
específicos.

• Health Cloud Analytics – permite aos coordenadores de saúde
identificar pacientes de alto risco para garantir que eles
recebam o atendimento necessário.

• Financial Advisor Analytics – aplica o poder do Analytics aos
dados do Financial Services Cloud.

• Fundraising Analytics – cria um aplicativo com base nos dados
do Salesforce Nonprofit Success Pack para ajudar organizações
sem fins lucrativos a criar operações de arrecadação de fundos
de sucesso.

Modelos de linha de negócios ajudam você a ficar por dentro do
desempenho do processo de negócio.

• Campaign Analytics – mostra como as campanhas de
marketing afetam os resultados.
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ModeloCategoria

• Quoting Analytics – Ajuda os clientes do Salesforce CPQ a
ficarem por dentro dos processos de configurar-precificar-cotar
(CPQ).

Modelos de plataforma e avançados tornam mais fácil aproveitar
os recursos de plataforma do Analytics.

• Adoption Analytics – oferece a você insights sob medida de
como a sua equipe usa os ativos do Analytics.

• Change Analytics – visualiza os dados de histórico de objeto
do Salesforce para mostrar como, quando e onde os membros
da sua equipe alteram os dados.

• Pipeline Analytics – cria um painel em cascata pronto para uso
que mostra como o pipeline muda ao longo do tempo.

• Snapshot Analytics – permite que você defina
instantaneamente a tendência dos dados usando um conjunto
de dados existente do Einstein Analytics ou Salesforce Object.

Além disso, você pode criar aplicativos usando seus modelos de uso mais amplo anteriores, incluindo modelos para vendas, serviços,
monitoramento de eventos, B2B marketing, monitoramento de eventos e Analytics de caso social.

Como: Vá para o Analytics Studio, clique em Criar, escolha Aplicativo e clique em Iniciar do modelo. Selecione o modelo que você
deseja usar e siga as instruções no assistente para criar seu aplicativo.

Encontre o aplicativo Analytics que você deseja criar rapidamente com o novo seletor de modelo
Veja todos os modelos do Einstein Analytics em uma única visão rolável que torna fácil encontrar o aplicativo que atende às suas
necessidades de negócios. Depois de selecionar um modelo, você vê uma nova página de visualização com mais detalhes sobre o
modelo e amostras do painel de aplicativo. A página de visualização ajuda a garantir que você tenha selecionado o modelo mais útil
antes de começar a criar o aplicativo.
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Onde: Esse recurso está disponível no Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está
disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para usar modelos do Analytics, você deve ter uma licença da Plataforma Analytics.

Como: Vá para o Analytics Studio, clique em Criar, escolha Aplicativo e clique em Iniciar do modelo. Selecione o modelo que você
deseja usar e siga as instruções no assistente para criar seu aplicativo.

Modelos de precificação e de assinatura elevam o Salesforce CPQ Analytics a um novo patamar
O primeiro modelo do Analytics com inteligência do Einstein Discovery integrada, o Pricing Analytics, recomenda descontos ideais para
cada negócio e ajuda a identificar negócios com preço inferior ao ideal. O modelo do Subscription Analytics acompanha seu negócio
de renovação, o valor de produtos por assinatura e o status de contas para renovação.

Onde: Esse recurso está disponível no Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está
disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para criar um aplicativo do Pharma Sales Analytics, você deve ter as licenças da Plataforma do Analytics e do Salesforce CPQ.

Por quê: Dois novos modelos do Analytics acabam de facilitar a obtenção de insights rápidos dos dados para os clientes do Salesforce
CPQ. Usando a inteligência do Einstein Discovery, o modelo do Pricing Analytics cria um aplicativo que calcula descontos ideais para
suas cotações. O painel compara também negócios bem precificados com negócios subprecificados e mostra a receita em potencial
perdida devido à subprecificação. Você também pode aprender sobre representantes que podem estar colocando preços baixos nos
negócios para poder orientá-los sobre o processo de desconto.

O modelo do Subscription Analytics aplica o poder do Einstein Analytics ao Salesforce CPQ sobre produtos que você vende por meio
de contratos de assinatura. Você pode ver o valor total do seu negócio de contrato de assinatura e fluxo de receita por mês e ano. Você
também pode acompanhar o processo de renovação e agir imediatamente usando o painel para acelerar renovações de contrato.

Como: Vá para o Analytics Studio, clique em Criar, escolha Aplicativo e clique em Iniciar do modelo. Selecione o aplicativo que você
deseja criar e siga as instruções no assistente para criá-lo. Consulte a Ajuda do Salesforce para obter orientação sobre a configuração e
o uso dos aplicativos.

O modelo de analytics de alteração de lead ajuda a converter leads em negócios
O Lead Trending Analytics oferece à equipe de operações de vendas uma ótima maneira de acompanhar e aprimorar o processo de
conversão de lead.

Onde: Esse recurso está disponível no Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está
disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para criar um aplicativo do Modelo do Lead Trending Analytics, você deve ter uma licença de Plataforma do Analytics.

Por quê: O aplicativo Lead Trending Analytics visualiza métricas de conversão de leads para mostrar a rapidez com que a equipe converte
leads. Ele mostra em que ponto os leads travam e os estágios em que ficam por mais tempo para ajudá-lo a identificar gargalos. Você
pode agir diretamente do painel para destravar negócios e fechar contratos mais rapidamente.

Como: Vá para o Analytics Studio, clique em Criar, escolha Aplicativo e clique em Iniciar do modelo. Selecione Lead Trending
Analytics e siga as instruções no assistente para criar seu aplicativo. Para criar o aplicativo, sua organização deve acompanhar o histórico
de leads.

O modelo do Approval Analytics oferece insights instantâneos sobre seus processos de aprovação
Caso a sua organização do Salesforce inclua um processo de aprovação, o Approval Analytics é para você. O modelo cria um aplicativo
que aplica o poder do Einstein Analytics aos seus dados de aprovação.
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Onde: Esse recurso está disponível no Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está
disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para criar um aplicativo do Modelo do Approval Analytics, você deve ter a licença de Plataforma do Analytics.

Por quê: Anteriormente, você podia usar os relatórios padrão do Salesforce para ver apenas a etapa atual no processo. O Approvals
Analytics mostra toda a história: o número de aprovações e rejeições, as aprovações pendentes, quem aprovou o que e quanto tempo
as aprovações levaram. Você pode entender tendências, identificar gargalos e agir diretamente no painel de aplicativos para simplificar
aprovações.

Como: Vá para o Analytics Studio, clique em Criar, escolha Aplicativo e clique em Iniciar do modelo. Selecione o modelo do Approval
Analytics que você deseja criar e siga as instruções no assistente para seu aplicativo. Consulte a Ajuda do Salesforce para obter orientação
sobre o uso do aplicativo.

Clientes do Veeva CRM: Visualize processos de vendas e desempenho com o Modelo do Salesforce
Analytics para Veeva
O aplicativo Modelo de Analytics para Veeva oferece aos clientes do Veeva CRM insights sobre os processos e a eficácia de seus
representantes de vendas durante chamadas de vendas.

Onde: Esse recurso está disponível no Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está
disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para criar um aplicativo do Modelo de Analytics para Veeva, você deve ter uma licença da Plataforma Analytics.

Por quê: O aplicativo Analytics para Veeva reúne dados sobre como seus representantes farmacêuticos fazem chamadas de vendas em
um único painel. Você pode ver instantaneamente se eles usaram as principais mensagens durante chamadas de vendas, focadas em
produtos específicos, e deixaram amostras para trás. Você também pode ver uma lista de quais contas cuidaram de chamadas e agiram
em cada conta diretamente do painel.

Como: Vá para o Analytics Studio, clique em Criar, escolha Aplicativo e clique em Iniciar do modelo. Selecione o Analytics para Veeva
e siga as instruções no assistente para criar seu aplicativo.

Modelo de Retail Banking para clientes do Financial Services Cloud ajuda a aprofundar os
relacionamentos com os clientes e atrair novos clientes
Crie um aplicativo no Modelo do Retail Banking Analytics para colocar o poder do Einstein Analytics nas mãos dos gerentes de
relacionamento.

Onde: Esse recurso está disponível no Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está
disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para criar um aplicativo do Modelo do Retail Banking Analytics, você deve ter uma licença da Plataforma do Analytics e ter
instalado o pacote Financial Services Cloud.

Por quê: O aplicativo Retail Banking inclui métricas importantes que os gerentes de relacionamento podem usar para elevar os clientes
na cadeia de valor, aumentar os ativos sob gestão (AUM) e realizar a venda cruzada de produtos. As visualizações incluem AUM do
cliente, visualizações mantidas e participação de mercado. Segmente sua lista de clientes conforme o segmento de mercado e o status
do relacionamento. E exiba os detalhes sobre cada cliente, incluindo o valor total das contas financeiras.

Também obtenha insights instantâneos de indicações e oportunidades para ajudar a começar novos relacionamentos. Um prático gráfico
de ciclo de vida de indicação mostra se as indicações foram contatadas e se estão perto de serem convertidas para o status de cliente.
Você também pode ver em que tipos de serviços as indicações demostraram interesse. Veja o pipeline para oportunidades para ver se
o valor total do pipeline, negócios perdidos e ganhos fechados e taxa de ganho.

Como: Vá para o Analytics Studio, clique em Criar, escolha Aplicativo e clique em Iniciar do modelo. Selecione Retail Banking Analytics
e siga as instruções no assistente para criar seu aplicativo.
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Integração de dados do Analytics: A replicação agora é Sincronização de dados,
novidade no conector do Amazon S3, atalho para insights, navegação aprimorada
em receitas, Herança de compartilhamento avançada
A sincronização de dados é o novo nome da replicação. Carregue e acrescente vários arquivos CSV com o conector do Amazon S3. Leve
seus dados CSV do arquivo para lens ou receita em um único processo. Navegue em colunas no editor de receita com a guia Colunas.
Assuma o controle do compartilhamento com a herança de compartilhamento avançada.

NESTA SEÇÃO:

A replicação agora se chama Sincronização de dados

A sincronização de dados, antes conhecida como replicação, é a forma como você leva seus dados externos ou locais do Salesforce
para o Analytics e os mantém atualizados. Alteramos o nome para refletir melhor o que esse processo faz. Também atualizamos
nomes no gerenciador de dados para tornar mais fácil conectar-se aos seus dados e sincronizá-los.

Carregue e acrescente vários arquivos CSV com o conector do Amazon S3

Se a sua empresa armazena dados CSV no Amazon S3, você agora terá uma maneira mais fácil de levá-los para o Analytics.
Anteriormente, você precisava baixar os arquivos localmente e então carregá-los para o Analytics de modo manual. Para mesclar os
dados de vários arquivos, você precisava usar o fluxo de dados ou uma receita. Agora o conector do Amazon S3 faz tudo isso para
você.

Evite o desvio de dados com sincronização completa periódica

Quando a sincronização de dados é habilita na sua organização, o Analytics é sincronizado com os objetos locais do Salesforce
incrementalmente. Os registros são inseridos, atualizados ou excluídos para que correspondam a alterações desde a sincronização
anterior. Embora isso acelere a sincronização, os dados no Analytics poderão sair de sincronia com os objetos do Salesforce ao longo
do tempo. Isso pode acontecer quando as alterações envolvem campos de fórmula ou registros excluídos de modo permanente.
Agora você pode manter seus objetos do Salesforce sincronizados atualizados com uma sincronização completa periódica. Selecione
o modo de conexão de sincronização periódica completa e o Analytics garantirá que seus dados recebam uma atualização completa
regularmente. Nenhuma atualização de fluxo de dados é necessária.

Acione a sincronização para dados externos ao executar um fluxo de dados dependente

Quando você executa um fluxo de dados, o Analytics verifica se há referência a objetos externos que não foram sincronizados desde
a criação ou atualização do fluxo de dados. Se o Analytics encontrar alguma, ele fará a sincronização antes que o fluxo de dados seja
executado. Anteriormente, o Analytics somente analisava objetos locais que precisavam sincronizar-se primeiro quando você
executava um fluxo de dados. Você precisava verificar manualmente e sincronizar objetos externos.

Traga mais dados por meio de conexões Google Big Query e Heroku

Agora você pode carregar até 100 milhões de linhas por objeto por meio das conexões Google Big Query e Heroku. Nós aumentamos
esse limite de 20 milhões de linhas.

Crie conjuntos de dados em um só lugar

Há muitas maneiras de criar um conjunto de dados, como carregar um arquivo, usar um fluxo de dados e criar uma receita. Porém,
também há muitos locais a acessar para fazer isso. Para facilitar o processo para você reunimos todas as diferentes opções em uma
única lista.

Faça mais com a página de edição do conjunto de dados

A página de edição do conjunto de dados agora é o launchpad central para todas as suas ferramentas do conjunto de dados. Mais
ferramentas estão disponíveis e tudo está no topo da página a fácil alcance. Inicie uma receita, crie uma história no Einstein Discovery
ou explore os dados em um lens, tudo pela página de edição do conjunto de dados.
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Acelere seus dados de um arquivo CSV para um lens, receita ou história

Do zero aos insights: Carregue seus dados externos e comece a explorar ou preparar em menos cliques. Rastreie o status do upload
conforme avança. Vá para a página de edição do conjunto de dados, na qual você pode começar uma receita ou história no Einstein
Discovery ou explorar os dados.

Execute mais trabalhos de dados

Seus fluxos de dados e receitas são executados como trabalhos de dados no Analytics, e conforme você trabalha com mais dados,
queremos garantir que você execute todos esses trabalhos. Assim, aumentamos o número de execuções de trabalho de dados que
você pode realizar em um período de 24 horas corridas de 40 para 50. Observe também: Execuções de fluxos de dados e receita que
levam menos de dois minutos e as sincronizações de dados não contam para esse limite de 24 horas de execução de fluxo de dados.

Navegue em colunas de receita facilmente na guia Colunas

Na visualização de receita, é fácil acompanhar como os seus dados mudam conforme você os prepara e transforma. Porém, conforme
você adiciona colunas por meio de transformações ou outros conjuntos de dados, rastrear essas colunas fica mais difícil. É aqui que
a guia Colunas entra: Todas as suas colunas visíveis e ocultas estão disponíveis em uma visão geral. Você pode visualizar informações
de perfil e metadados, mostrar e ocultar colunas e adicionar transformações.

Chega de pesquisar o perfil de coluna no editor de receita

O painel de perfil de coluna agora está aberto por padrão na sua prévia de receita e na nova guia Colunas. Ele apresenta informações
essenciais sobre a qualidade dos dados em uma coluna e ferramentas interativas para ajudá-lo a aprimorá-los.

Adicionar dados mais rapidamente no Editor de receita

Simplificamos o processo de Adicionar dados no editor de receita reduzindo a confusão e o número de telas. Agora você pode
selecionar chaves de pesquisa, escolher colunas e visualizar os resultados, tudo em uma única tela. Também fizemos algumas
alterações para facilitar o trabalho com muitas colunas. Adicionamos um indicador de valor a cada coluna para ajudá-lo a decidir
que colunas você deseja manter.

Compartilhar mais configurações de compartilhamento no Einstein Analytics

O suporte para regras de herança de compartilhamento agora inclui os objetos de usuário e campanha. O compartilhamento de
herança para o objeto da oportunidade agora está disponível para usuários que têm acesso a dezenas milhares de registros no
Salesforce.

A replicação agora se chama Sincronização de dados
A sincronização de dados, antes conhecida como replicação, é a forma como você leva seus dados externos ou locais do Salesforce para
o Analytics e os mantém atualizados. Alteramos o nome para refletir melhor o que esse processo faz. Também atualizamos nomes no
gerenciador de dados para tornar mais fácil conectar-se aos seus dados e sincronizá-los.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na
Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Seus processos e fluxos de trabalho não mudaram. Você vê apenas algumas alterações de nome ao longo do caminho. Vamos
ver alguns.

Para habilitar a sincronização de dados, acesse as configurações do Analytics da maneira usual.
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Para gerenciar suas conexões, use a guia Conectar no gerenciador de dados.

A guia Conectar é sua base para todas as tarefas de conexão e sincronização de dados. Para criar ou editar conexões, ou para conectar-se
a dados, clique em Conectar-se a dados (1). Dados locais e externos aos quais você se conecta agora aparecem como objetos (2) para
cada conexão. Agora você executa a sincronização de dados do menu do objeto (3) ou do menu de conexão.

Quando você se conecta e sincroniza um objeto, os dados ficam disponíveis nos locais usuais para uso nas suas receitas e fluxos de
dados. No gerenciador de dados, um local era a guia Conjuntos de dados. Para esclarecer, renomeamos essa guia como "Dados" e
alteramos os nomes das subguias para facilitar a localização do que você precisa.
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Ao selecionar dados, como aqui no gerente de dados ou em uma receita, você escolhe entre conjuntos de dados e dados conectados.
Os conjuntos de dados estão prontos para serem explorados em lentes e painéis. Os dados conectados são dados locais ou externos
que você sincroniza no Analytics, prontos para serem transformados em um conjunto de dados em uma receita ou fluxo de dados.

Aqui está um resumo das principais alterações de nome que você verá conforme segue um caminho mais claro para levar seus dados
para o Analytics.

Novo nomeNome anterior

Sincronização de dadosReplicação

DataConjuntos de dados (guia Gerenciador de dados)

ConectarConfiguração (guia Gerenciador de dados)

Conectar-se a dadosConfigurar replicação (botão)

Executar sincronização de dadosExecutar replicação

Dados conectadosConjunto de dados replicado

Carregue e acrescente vários arquivos CSV com o conector do Amazon S3
Se a sua empresa armazena dados CSV no Amazon S3, você agora terá uma maneira mais fácil de levá-los para o Analytics. Anteriormente,
você precisava baixar os arquivos localmente e então carregá-los para o Analytics de modo manual. Para mesclar os dados de vários
arquivos, você precisava usar o fluxo de dados ou uma receita. Agora o conector do Amazon S3 faz tudo isso para você.

Onde: Esse recurso se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na
Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para criar conexões, você deve ter uma licença de plataforma do Analytics Platform e a permissão para Adicionar conexões
remotas do Analytics ou Gerenciar o Analytics.

Por quê: Vamos ver um exemplo. Você presta um serviço de suporte de retorno de chamada para os clientes no seu site. As chamadas
são registradas automaticamente por semana em arquivos .csv separados em pastas mensais no Amazon S3. Aqui estão os arquivos
semanais na pasta Janeiro.
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Usando o conector do Amazon S3, você pode criar uma conexão com essa pasta e carregar todos os arquivos quando a conexão for
executada. O Analytics anexa as linhas de todos os arquivos em um único objeto.

Como: Crie conexões com o conector Amazon S3 como faria com qualquer outro conector na guia Conectar do gerente de dados.
Porém, uma vez que você está se conectando a uma pasta, e não a um objeto, considere os requisitos dessa pasta antes de criar uma
conexão.

• O caminho da pasta especificado nas configurações de conexão deve começar com o nome do bucket e não pode incluir a pasta à
qual você deseja se conectar. Vamos usar os logs de retorno de chamada como um exemplo. O caminho para a pasta Janeiro aparece
acima da pasta quando você a abre no S3.
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O caminho da pasta no S3 começa com um nome de bucket (1), seguido por um nome de pasta (2). Neste exemplo, os arquivos de
Janeiro estão em uma subpasta (3), que é a pasta à qual você deseja se conectar. Ao especificar o caminho dessa pasta nas
configurações de conexão, você inclui somente a pasta pai e o bucket, não a pasta à qual você está se conectando.

• Os nomes de pasta no S3 devem seguir convenções de nomenclatura do desenvolvedor, sem espaços nem caracteres especiais.

• Renomeie um dos arquivos na pasta S3 para schema_sample.csv. O Analytics usa esse arquivo para detectar o esquema dos
dados .csv.

Quando você usa a conexão para conectar-se a uma pasta, o Analytics mostra uma visualização dos dados no arquivo
schema_sample.csv. Nessa visualização, você pode visualizar e alterar atributos de campo para todos os arquivos que você está
carregando da pasta.
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• Cada arquivo que você deseja carregar da pasta S3 deve ter um nome de arquivo terminando em .csv. Cada arquivo também
deve ter uma linha de cabeçalho e os mesmos campos que o arquivo schema_sample.csv. Um arquivo pode ter campos extras, mas
eles não são carregados. O Analytics ignora arquivos que não cumprem esses requisitos.

• Os nomes de campo na linha de cabeçalho de cada arquivo devem seguir convenções de nomenclatura do desenvolvedor, sem
espaços nem caracteres especiais.

• Você somente pode carregar arquivos inteiros, não partes de arquivos.

Evite o desvio de dados com sincronização completa periódica
Quando a sincronização de dados é habilita na sua organização, o Analytics é sincronizado com os objetos locais do Salesforce
incrementalmente. Os registros são inseridos, atualizados ou excluídos para que correspondam a alterações desde a sincronização
anterior. Embora isso acelere a sincronização, os dados no Analytics poderão sair de sincronia com os objetos do Salesforce ao longo do
tempo. Isso pode acontecer quando as alterações envolvem campos de fórmula ou registros excluídos de modo permanente. Agora
você pode manter seus objetos do Salesforce sincronizados atualizados com uma sincronização completa periódica. Selecione o modo
de conexão de sincronização periódica completa e o Analytics garantirá que seus dados recebam uma atualização completa regularmente.
Nenhuma atualização de fluxo de dados é necessária.

Onde: Esse recurso se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na
Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para editar o modo de conexão, você deve ter a permissão Gerenciar o Analytics.

Como: O modo de conexão padrão para objetos locais do Salesforce é incremental. Para ativar a sincronização periódica completa, na
guia Conectar no gerente de dados, selecione Editar modo de conexão do menu do objeto.
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Na caixa de diálogo Editar modo de conexão, selecione Sincronização completa periódica e clique em Salvar. Isso é tudo. Realizaremos
a sincronização completa durante a primeira sincronização agendada a cada sexta-feira após as 23 horas no fuso horário da sua organização.

Acione a sincronização para dados externos ao executar um fluxo de dados dependente
Quando você executa um fluxo de dados, o Analytics verifica se há referência a objetos externos que não foram sincronizados desde a
criação ou atualização do fluxo de dados. Se o Analytics encontrar alguma, ele fará a sincronização antes que o fluxo de dados seja
executado. Anteriormente, o Analytics somente analisava objetos locais que precisavam sincronizar-se primeiro quando você executava
um fluxo de dados. Você precisava verificar manualmente e sincronizar objetos externos.

Onde: Esse recurso se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na
Developer Edition e, por um custo extra, nas Enterprise, Performance e Unlimited Editions.

Como: O Analytics dispara uma sincronização para objetos externos referenciados nos nós digest em um fluxo de dados quando você
cria ou atualiza o fluxo de dados.

Traga mais dados por meio de conexões Google Big Query e Heroku
Agora você pode carregar até 100 milhões de linhas por objeto por meio das conexões Google Big Query e Heroku. Nós aumentamos
esse limite de 20 milhões de linhas.

Onde: Esse recurso se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na
Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.
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Crie conjuntos de dados em um só lugar
Há muitas maneiras de criar um conjunto de dados, como carregar um arquivo, usar um fluxo de dados e criar uma receita. Porém,
também há muitos locais a acessar para fazer isso. Para facilitar o processo para você reunimos todas as diferentes opções em uma única
lista.

Onde: Esse recurso se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na
Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: No Analytics Studio, clique em Criar e selecione Conjunto de dados. Aqui você vê todas as suas opções com base nas suas
permissões. Selecione uma e continue.

Faça mais com a página de edição do conjunto de dados
A página de edição do conjunto de dados agora é o launchpad central para todas as suas ferramentas do conjunto de dados. Mais
ferramentas estão disponíveis e tudo está no topo da página a fácil alcance. Inicie uma receita, crie uma história no Einstein Discovery
ou explore os dados em um lens, tudo pela página de edição do conjunto de dados.

Onde: Esse recurso se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na
Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para criar uma receita, você deve ter a permissão Editar receitas do conjunto de dados. Para criar uma história, o Einstein Discovery
deve ser habilitado na sua organização e ter a permissão Criar e atualizar histórias do Einstein Discovery.

Por quê: Reunimos todas as tarefas importantes em um local lógico, uma página de edição do conjunto de dados, à qual você pode
chegar tanto do Analytics Studio quanto do gerenciador de dados.
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Suas ferramentas administrativas ainda estão aqui, mas em um novo local com novos botões (1). Agora você pode ir diretamente para
uma receita, lens ou história (2).

Como: Não há alteração à maneira como você chega à página de edição do conjunto de dados. Selecione Editar conjunto de dados
no menu do conjunto de dados no gerenciador de dados ou no Analytics Studio. Você também pode ir para a página de edição do
conjunto de dados quando terminar de carregar um arquivo .csv no Analytics.
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CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Campos personalizados em previsões, fluxos automatizados para bots, visualização de dados mais rápida e
detecção de imagem aprimorada

Acelere seus dados de um arquivo CSV para um lens, receita ou história
Do zero aos insights: Carregue seus dados externos e comece a explorar ou preparar em menos cliques. Rastreie o status do upload
conforme avança. Vá para a página de edição do conjunto de dados, na qual você pode começar uma receita ou história no Einstein
Discovery ou explorar os dados.

Onde: Esse recurso se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na
Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: O que costumava envolver diversas etapas em diversos lugares, agora pode ser feito em um único processo e em um só lugar.

Como: Você ainda carrega seu arquivo .csv do Analytics Studio ou do gerenciador de dados. Quando seu upload começa, você vê o
diálogo de status, em que pode rastrear o progresso da criação do conjunto de dados.

Quando os dados tiverem sido carregados, o conjunto de dados será colocado na fila, preparado e então criado. Durante esses estágios,
você pode clicar em Continuar no segundo plano e verificar o progresso no link do monitor de dados para deixar o processo em
execução em uma guia e ir para o gerenciador de dados em uma nova guia. Quando o processo é concluído, a página de edição do
novo conjunto de dados é aberta, e nela você pode começar a explorar e preparar.
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Nota:  Se você fechar a caixa de diálogo de progresso, a criação do conjunto de dados continuará no segundo plano, mas a página
de edição do conjunto de dados não será aberta automaticamente quando o processo for concluído.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Campos personalizados em previsões, fluxos automatizados para bots, visualização de dados mais rápida e
detecção de imagem aprimorada

Execute mais trabalhos de dados
Seus fluxos de dados e receitas são executados como trabalhos de dados no Analytics, e conforme você trabalha com mais dados,
queremos garantir que você execute todos esses trabalhos. Assim, aumentamos o número de execuções de trabalho de dados que você
pode realizar em um período de 24 horas corridas de 40 para 50. Observe também: Execuções de fluxos de dados e receita que levam
menos de dois minutos e as sincronizações de dados não contam para esse limite de 24 horas de execução de fluxo de dados.

Onde: Esse recurso se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na
Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Navegue em colunas de receita facilmente na guia Colunas
Na visualização de receita, é fácil acompanhar como os seus dados mudam conforme você os prepara e transforma. Porém, conforme
você adiciona colunas por meio de transformações ou outros conjuntos de dados, rastrear essas colunas fica mais difícil. É aqui que a
guia Colunas entra: Todas as suas colunas visíveis e ocultas estão disponíveis em uma visão geral. Você pode visualizar informações de
perfil e metadados, mostrar e ocultar colunas e adicionar transformações.

Onde: Esse recurso se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na
Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Para começar, clique na guia Colunas no alto do editor de receita.
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Todas as colunas incluídas na sua receita aparecem primeiro (1), codificadas por cor por origem, com tipo, conjunto de dados de origem
e indicador de valores ausentes. Não consegue ver a coluna desejada? Comece a digitar um nome na caixa de pesquisa (2) para limitar
a lista. Clique em uma coluna para ver seu perfil e seus atributos (3), ou abrir seu menu (4) para ocultá-lo ou transformá-lo.

Colunas que você ocultou na receita aparecem em uma lista separada (5). Para adicionar uma dessas colunas, selecione Adicionar à
receita no menu (6).

Chega de pesquisar o perfil de coluna no editor de receita
O painel de perfil de coluna agora está aberto por padrão na sua prévia de receita e na nova guia Colunas. Ele apresenta informações
essenciais sobre a qualidade dos dados em uma coluna e ferramentas interativas para ajudá-lo a aprimorá-los.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na
Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: O perfil da coluna é uma ferramenta tão boa que a tornamos mais acessível para que você tenha mais oportunidades de usá-la.

Como: O painel do perfil de coluna agora é aberto por padrão na sua prévia de receita e na nova guia Colunas.
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Clique em uma coluna para ver seu perfil à direita do editor (1). Se você tiver fechado o painel do perfil, poderá abri-lo agora diretamente
do menu da coluna em que você está trabalhando (2) sem perder o foco. Também adicionamos um indicador de valor (3) a cada coluna
para apresentar uma visão geral da qualidade dos dados sem necessidade de clicar em cada coluna.

Adicionar dados mais rapidamente no Editor de receita
Simplificamos o processo de Adicionar dados no editor de receita reduzindo a confusão e o número de telas. Agora você pode selecionar
chaves de pesquisa, escolher colunas e visualizar os resultados, tudo em uma única tela. Também fizemos algumas alterações para
facilitar o trabalho com muitas colunas. Adicionamos um indicador de valor a cada coluna para ajudá-lo a decidir que colunas você
deseja manter.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na
Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Clique no botão Adicionar dados ( ) e selecione o conjunto de dados que tem os dados que você deseja adicionar. No
diálogo Adicionar dados, o Analytics selecionará um possível par de chaves de pesquisa, se puder.
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Você pode alterar os campos de chave de pesquisa detectados (1) ou adicionar até mais quatro pares para melhorar a correspondência.
Colunas chave de mesclagem aparecem por padrão na visualização prévia de resultados (2). Para incluir mais colunas na receita,
selecione-as na lista Colunas a adicionar (3). Cada coluna que você inclui aparece na visualização prévia de resultados com um indicador
de valor (4) para lhe dar uma ideia da qualidade dos dados na coluna. Passe o mouse sobre a barra para ver quantos valores e valores
ausentes a coluna tem. Você pode escolher não incluir campos de baixa qualidade que não tenham muitos valores. Isso é tudo. Clique
em Concluído quando terminar.

Nota:  Para facilitar a navegação na visualização prévia de resultados, o Analytics inclui apenas as colunas de chave de pesquisa.
Selecione as colunas da receita atual e as novas colunas que você deseja incluir na receita.

Compartilhar mais configurações de compartilhamento no Einstein Analytics
O suporte para regras de herança de compartilhamento agora inclui os objetos de usuário e campanha. O compartilhamento de herança
para o objeto da oportunidade agora está disponível para usuários que têm acesso a dezenas milhares de registros no Salesforce.

Onde: Esse recurso está disponível no Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está
disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Como um administrador do Salesforce, você provavelmente configurou regras de compartilhamento de modo que seus
usuários tenham acesso adequado aos seus papéis. Herança compartilhada cria uma ponte entre seu modelo de segurança do Salesforce
e o Einstein Analytics aplicando regras de compartilhamento do Salesforce no Einstein Analytics.

Quando seu fluxo de dados é executado, ele usa as regras de compartilhamento herdadas para pré-calcular o acesso do registro. Essa
abordagem é muito mais eficiente que calcular o acesso do registro para cada solicitação conforme ela é feita.

Importante:  Se o seu fluxo de dados não realizar uma extração completa sempre que for executado, avalie se "desvio de segurança"
é um risco para os conjuntos de dados que você leva para o Einstein Analytics. Considere se deseja usar sincronização completa
periódica.

Quem: Para ativar ou desativar a herança de compartilhamento, um usuário deve ter a permissão Gerenciar o Analytics. Para configurar
a herança de compartilhamento em um conjunto de dados ou fluxo de dados, um usuário deve ter a permissão do usuário Editar fluxos
de dados do Analytics ou Editar receitas de conjuntos de dados.

Como: A herança de compartilhamento está ativada por padrão em novas organizações. Para habilitar herança de compartilhamento
em uma organização existente, pesquise e selecione Herdar compartilhamento do Salesforce em Configuração.

Para usar herança de compartilhamento, configure o recurso em um fluxo de dados ou conjunto de dados.
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Aplicativos móveis do Analytics: Notificação por push, páginas dinâmicas, offline
(piloto), novos gráficos e novos widgets
Além de notificações por push, páginas dinâmicas e offline (piloto), novos gráficos e widgets agora estão disponíveis em dispositivos
móveis.

NESTA SEÇÃO:

Experimente Páginas dinâmicas e Formatação condicional no Einstein Analytics para iOS e Android

Obtenha páginas dinâmicas, formatação condicional e novos gráficos e widgets, que tornam mais simples a obtenção de insights
sobre dispositivos móveis.

Aprimoramentos adicionais no Einstein Analytics para iOS

Obtenha a nova experiência de início dinâmica, incluindo notificações por push, novos gráficos com visualizações mais avançadas
e muito mais.

Aprimoramentos adicionais no Einstein Analytics para Android

Obtenha a experiência de exploração, acesse novos gráficos e analise seus dados de novas maneiras.

Experimente Páginas dinâmicas e Formatação condicional no Einstein Analytics para iOS e Android
Obtenha páginas dinâmicas, formatação condicional e novos gráficos e widgets, que tornam mais simples a obtenção de insights sobre
dispositivos móveis.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Einstein Analytics para iOS Android. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e,
por um custo extra, nas Enterprise, Performance e Unlimited Editions.

Por quê: Os aprimoramentos nas versões mais recentes incluem os recursos a seguir.

• Páginas dinâmicas: Transições animadas perfeitas entre as páginas dão uma nova vida aos painéis.

• Melhorias de desempenho: Painéis personalizados que usam etapas SAQL agora são carregados mais rapidamente.

• Widget de alternância: O widget agora corresponde à sua contraparte de desktop.

• Formatação condicional: Veja uma visão geral do status com elementos de gráfico destacados automaticamente.

• Widget de navegação: Percorra os painéis com um objetivo definido.
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• Widgets de lista: Utilize os widgets de lista que melhor correspondem ao Analytics de desktop, com três novos formatos.

• Gráfico de medidor angular: Acompanhe o progresso para atingir as metas.

• Mapa geográfico: Localize seus dados geográficos.

• Gráfico de pirâmide empilhado: Veja como seus dados se comparam.

• Gráfico de origami: Desdobre seus dados.

• Gráfico de coordenadas paralelas: Compare agrupamentos de dados.

Aprimoramentos adicionais no Einstein Analytics para iOS
Obtenha a nova experiência de início dinâmica, incluindo notificações por push, novos gráficos com visualizações mais avançadas e
muito mais.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Einstein Analytics para iOS. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um
custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Os aprimoramentos nas versões mais recentes incluem os recursos a seguir.

• Notificações por push: Seja notificado das alterações e dos marcos mais importantes nos seus negócios. Você também pode criar e
gerenciar notificações diretamente do aplicativo móvel.

• Novos gráficos: Agora há suporte para cada gráfico de área de trabalho em iOS, incluindo Classificação, Mapa de calor do calendário
e Sankey.

• Gráficos melhores: Experimente visualizações mais avançadas com renderização de texto aprimorada para gráficos.

• Atualização da tela inicial: Navegue para seus ativos do Analytics sem esforço com a tela inicial leve e intuitiva. Atualizamos a barra
de guias, a navegação, os filtros e as configurações.
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• (Piloto) Offline: Visualize e explore seus conjuntos de dados, lenses e painéis sem conectividade com a Internet.

Nota:  Fornecemos o Analytics Offline para clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer a concordância
com condições e termos específicos. O Analytics Offline está sujeito a alterações e não está disponível ao público em geral, a
menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou declarações
públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente
de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas no Analytics Offline e nos produtos disponíveis ao
público em geral.

Como: O Analytics está disponível para dispositivos que executam o iOS 10 ou posterior. Para obter os aprimoramentos mais recentes,
faça download do Einstein Analytics da App Store.

Aprimoramentos adicionais no Einstein Analytics para Android
Obtenha a experiência de exploração, acesse novos gráficos e analise seus dados de novas maneiras.
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Onde: Essas alterações se aplicam ao Einstein Analytics para Android. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por
um custo extra, nas Enterprise, Performance e Unlimited Editions.

Por quê: Os aprimoramentos nas versões mais recentes incluem os recursos a seguir.

• Explorer no Android: Crie visualizações significativas e analise seus dados de novas maneiras! Abra conjuntos de dados e explore e
filtre os dados no lenses com as novas ferramentas para criar, filtrar e visualizar para insights de dados.
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• Novos gráficos: Agora há suporte para Mapas personalizados, Mapa de calor do calendário e gráficos Sankey em Android.

• Correções de erro, melhorias de desempenho e outras melhorias de usabilidade.

Como: O Analytics está disponível para dispositivos que executam o Android 5 ou posterior. Para obter os aprimoramentos mais recentes,
faça download do Einstein Analytics do Google Play™.

Einstein Discovery: Integrado ao Einstein Analytics
Einstein Discovery está totalmente integrado ao Einstein Analytics. Agora você cria história com base nos conjuntos de dados do Analytics
e navega em histórias, investiga insights, visualiza dados e descobre previsões, tudo na interface familiar do Einstein Analytics. Aprenda
a aprimorar seus modelos examinando métricas que revelam a base estatística e o desempenho, e gerencie metas e modelos que você
implantou no Salesforce usando o novo Gerenciador de modelo.

Nota:  O Einstein Discovery no Analytics representa um grande avanço com relação à versão anterior do Einstein Discovery (agora
chamada Einstein Discovery Classic). Caso você use o Einstein Discovery Classic no momento e quiser passar para o Einstein Discovery
no Analytics, contate seu representante da Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Criar histórias do Einstein Discovery a partir dos conjuntos de dados do Einstein Analytics

Histórias do Einstein Discovery agora são baseadas nos mesmos conjuntos de dados usados para lenses, painéis e receitas do Einstein
Analytics.

Navegue em histórias e insights do Einstein Discovery na interface do Einstein Analytics

Com o Einstein Discovery totalmente integrado à interface do Einstein Analytics, você pode navegar por histórias, investigar insights
e descobrir previsões, tudo em um só lugar. Detecte rapidamente insights da história com links clicáveis para investigar o que
aconteceu e o porquê, explorar previsões e melhorias e aprender com comparações de variáveis. Você pode, inclusive, fixar os insights
de que você deseja se lembrar mais tarde.

Gerenciar metas e modelos do Einstein Discovery implantados no Salesforce

Se você implantar modelos no Salesforce, poderá agora usar o Gerenciador de modelos para os modelos implantados e as metas
às quais eles estão associados. Cada história do Einstein Discovery inclui uma meta desejada para maximizar ou minimizar o resultado.
Por exemplo, uma meta de história pode ser aumentar a margem (maximizar) ou diminuir o custo por unidade (minimizar). Um
modelo inclui apenas as seguintes partes de uma história: explicações, previsões e recomendações.
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Melhore seus Modelos do Einstein Discovery investigando as métricas e o desempenho deles

Métricas de modelo ajudam a entender a base estatística e o desempenho do seu modelo para que você saiba onde e como
aprimorá-lo para obter resultados ainda melhores.

Criar histórias do Einstein Discovery a partir dos conjuntos de dados do Einstein Analytics
Histórias do Einstein Discovery agora são baseadas nos mesmos conjuntos de dados usados para lenses, painéis e receitas do Einstein
Analytics.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics e o Einstein Discovery
no Analytics estão disponíveis por um custo extra nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. Também estão disponíveis na
Developer Edition.

Quem: Para criar uma história, você precisa da permissão do usuário Criar e atualizar histórias do Einstein Discovery.

Como: No Analytics Studio, selecione a subguia Conjunto de dados para visualizar conjuntos de dados aos quais você tem acesso. Clique
no menu suspenso no lado superior direito do conjunto de dados que você deseja usar e clique em Criar história.

O Einstein Discovery inicializa o assistente Configuração de história.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Campos personalizados em previsões, fluxos automatizados para bots, visualização de dados mais rápida e
detecção de imagem aprimorada

Navegue em histórias e insights do Einstein Discovery na interface do Einstein Analytics
Com o Einstein Discovery totalmente integrado à interface do Einstein Analytics, você pode navegar por histórias, investigar insights e
descobrir previsões, tudo em um só lugar. Detecte rapidamente insights da história com links clicáveis para investigar o que aconteceu
e o porquê, explorar previsões e melhorias e aprender com comparações de variáveis. Você pode, inclusive, fixar os insights de que você
deseja se lembrar mais tarde.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics e o Einstein Discovery
no Analytics estão disponíveis por um custo extra nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. Também estão disponíveis na
Developer Edition.

Quem: Para navegar por histórias e insights fixados, você precisa da permissão de usuário Usar o Einstein Discovery.

Como:

1. No Analytics Studio, selecione a subguia Histórias para ver as histórias às quais você tem acesso.
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2. Clique em uma história que você queira abrir. O Einstein Discovery exibe a história na interface do usuário do Analytics.

A interface de navegação da história tem três áreas distintas:

1. Barra de ferramentas de história – Exiba insights fixados, configure ou salve configurações de história, implante um modelo no
Salesforce e visualize métricas de modelo.

2. Barra de navegação de insight – Alterne rapidamente visualizações para categorias de insights: o que aconteceu, por que
aconteceu, previsões e melhorias e comparações de variáveis (qual é a diferença).

3. Lista de insights – Role e examine quaisquer insights que o intriguem. Interaja com insights e visualize seus dados de novas
maneiras.

Cada insight na lista Insights tem quatro áreas distintas:
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1. Categoria do insight – Duas variáveis comparadas no gráfico. Expressa como uma Variável de resultado pela Variável explicativa
com Filtro (se Filtro for aplicável).

2. Descrição do insight – Resumo de texto mais detalhes de suporte que explicam os principais pontos em cada gráfico. A linha
laranja mostra o resultado médio. Para analisar os detalhes, clique em um hiperlink na descrição do insight.

3. Ícone de fixação – Fixe qualquer insight que seja do seu interesse para que possa voltar a ela facilmente. Para exibir apenas insights
fixados na lista Insights, clique no filtro Fixar na barra de ferramentas História.

4. Gráfico – Gráfico que ilustra o insight. Para analisar os detalhes, focalize uma barra no gráfico.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Campos personalizados em previsões, fluxos automatizados para bots, visualização de dados mais rápida e
detecção de imagem aprimorada

Gerenciar metas e modelos do Einstein Discovery implantados no Salesforce
Se você implantar modelos no Salesforce, poderá agora usar o Gerenciador de modelos para os modelos implantados e as metas às
quais eles estão associados. Cada história do Einstein Discovery inclui uma meta desejada para maximizar ou minimizar o resultado. Por
exemplo, uma meta de história pode ser aumentar a margem (maximizar) ou diminuir o custo por unidade (minimizar). Um modelo
inclui apenas as seguintes partes de uma história: explicações, previsões e recomendações.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience. O Einstein Analytics e o Einstein Discovery no Analytics
estão disponíveis por um custo extra nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. Também estão disponíveis na Developer Edition.

Quem: Para gerenciar modelos implantados no Salesforce, você precisa da permissão de usuário Gerenciar o Einstein Discovery.

Como: Para gerenciar modelos implantados no Salesforce:

1. No Analytics Studio, na barra de ferramentas de história, clique em Gerenciador de modelo.

No Gerenciador de modelos, cada linha representa uma meta diferente que contém um ou mais modelos.
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2. Para visualizar os modelos implantados associados a uma meta, clique em Visualizar.

3. Nessa tela, é possível:

• reordenar ou alterar a sequência em que o Salesforce Object avalia um modelo

• desativar um modelo, o que o oculta do Salesforce

• excluir um modelo por completo

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Campos personalizados em previsões, fluxos automatizados para bots, visualização de dados mais rápida e
detecção de imagem aprimorada

Melhore seus Modelos do Einstein Discovery investigando as métricas e o desempenho deles
Métricas de modelo ajudam a entender a base estatística e o desempenho do seu modelo para que você saiba onde e como aprimorá-lo
para obter resultados ainda melhores.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics e o Einstein Discovery
no Analytics estão disponíveis por um custo extra nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. Também estão disponíveis na
Developer Edition.

Quem: Para examinar as métricas do modelo, você precisa da permissão de usuário Gerenciar o Einstein Discovery.

Como:  Para aprender mais sobre o desempenho do seu modelo:

1. No Analytics Studio, abra uma história.

2. Na barra de ferramentas de História, clique em Métricas do modelo.

3. Clique na guia para as métricas que você deseja visualizar: Coeficientes, Métricas de validação cruzada, Métrica de pontuação e
Gráfico de classificação de captura cumulativa.
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As guias Métricas de pontuação e Classificação de captura cumulativa aparecem apenas quando a variável de resultado selecionada
é texto com dois valores. Por exemplo, um campo org_type se qualificará se tiver somente dois valores: "público" e "privado". As
guias Métricas de pontuação e Gráficos de classificação de captura cumulativa não aparecem para variáveis de resultado numérico.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Campos personalizados em previsões, fluxos automatizados para bots, visualização de dados mais rápida e
detecção de imagem aprimorada

Comunidades: Discussões em thread, emblemas de reconhecimento,
fluxo para usuários convidados, modelo da central de ajuda e mais

Os duendes das comunidades trabalharam duro nesta versão, trazendo recursos e melhorias incríveis. Os membros da sua comunidade
finalmente podem ter conversas de verdade usando discussões em thread. Os emblemas de reconhecimento ajudam a motivar os
membros da comunidade e a promover a adoção. Os usuários convidados da comunidade podem usar fluxos para realizar uma variedade
de ações em uma comunidade sem fazerem login. Além disso, o seu suporte ao cliente pode ajudar os clientes a realizarem o
autoatendimento configurando rapidamente uma comunidade da base de conhecimento usando o novo modelo da Central de ajuda.
Tudo isso e uma variedade de novos componentes, recursos de segurança e melhorias gerais para manter as implementações da sua
comunidade merecedoras de atenção.

Dica:  O Lightning está presente em toda parte no Salesforce atualmente – Lightning Experience, Lightning Bolts, componentes
do Lightning – e pode ser difícil saber como tudo isso se aplica às comunidades. Aqui está o resumo.

As comunidades do Lightning empregam a mesma tecnologia subjacente do Lightning Experience – especificamente, a plataforma
e os componentes do Lightning – mas você não precisa ativar o Lightning Experience para utilizá-las.
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NESTA SEÇÃO:

Comunidades do Lightning: Gerenciamento de conteúdo, modelo da central de ajuda, fluxos para usuários convidados e resultados
da pesquisa filtrados

As comunidades do Lightning estão inovando a um ritmo incrível, e esta versão não é diferente. Crie e gerencie conteúdo diretamente
de comunidades em Gerenciamento de conteúdo. Use o modelo da Central de ajuda para que seus clientes encontrem rapidamente
as respostas de que precisam na sua base de conhecimento. Exporte temas como faria com sites e páginas inteiros.

Componentes do Lightning no Community Builder: Pesquisa filtrada, tópicos em registros, acesso de usuário convidado a fluxos

Desfrute de novos componentes do Lightning para uso em comunidades, bem como aprimoramentos aos já existentes. Filtre
resultados da pesquisa, use discussões em thread, permita aos usuários adicionar tópicos a registros e dê aos usuários convidados
da comunidade acesso a fluxos.

Engajamento da comunidade: Emblemas de reconhecimento e relatório de perguntas

Os emblemas de reconhecimento estão disponíveis ao público em geral nesta versão, ajudando os membros da sua comunidade
a manterem-se engajados e motivados. Agora você pode acessar relatórios sobre quais as perguntas na sua comunidade foram
respondidas ou não.

Arquivos em Comunidades do Lightning: Compartilhamento de pasta, páginas de detalhes de arquivo editáveis e campos
personalizados em uploads de arquivo

Agora você pode compartilhar vários arquivos com parceiros, clientes potenciais ou colegas de equipe. Ajuste os dados do arquivo
nas suas bibliotecas editando campos nas páginas de detalhes do arquivo e preenchendo campos personalizados durante uploads
de arquivo.

Partner Central: Gerenciamento de conta delegada, identidade de marca combinada do parceiro, nomes de usuário únicos do
parceiro, relaxamento da validação para orçamentos e visibilidade do usuário da comunidade

Aprimoramentos de gerenciamento de conta dão aos administradores delegados para contas de parceiro o poder de criar e editar
membros das próprias equipes de vendas. Os parceiros de canal podem gerenciar, criar e compartilhar logotipos de marca e
informações sobre a empresa. Os parceiros de canal podem usar modelos de email com marca combinada em emails relacionados
ao negócio ou campanhas de marketing. Os parceiros têm mais flexibilidade quanto ao modo de alocar, solicitar e reivindicar
orçamentos ao usar Fundos de desenvolvimento de mercado.

Compartilhamento: Conjunto de compartilhamento dá suporte a mais licenças e mais objetos, proteção contra clickjack para iframes

Use conjuntos de compartilhamento com todas as licenças da Comunidade de parceiros e de clientes e com mais objetos. Use o
Anonimato de IP do Google apara ajudar em questões de privacidade. Proteja sua comunidade contra ataques de clickjack.

Aprimoramentos de usabilidade e desempenho: Controles da lista de opções dependentes aprimorados e suporte para parâmetros
de consulta de URL opcionais

Melhore a experiência do seu convidado quando estiver em páginas de registro e desfrute de uma resposta mais rápida da página
com suporte para parâmetros de consulta de URL opcionais.

Documentação de comunidades: Desfrute de um turbilhão de conteúdos novinhos da versão Winter

Atualizamos nossas ofertas de conteúdo com várias novas partes que explicam as nuances de compartilhar dados de CRM com
segurança em comunidades. Também fizemos a limpeza de material antigo e consolidamos nosso conteúdo para torná-lo pesquisável
na Ajuda do Salesforce.

Outras alterações em comunidades

Saiba mais sobre pequenas mudanças que melhoram a sua experiência com comunidades.
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Comunidades do Lightning: Gerenciamento de conteúdo, modelo da
central de ajuda, fluxos para usuários convidados e resultados da pesquisa
filtrados
As comunidades do Lightning estão inovando a um ritmo incrível, e esta versão não é diferente. Crie e gerencie conteúdo diretamente
de comunidades em Gerenciamento de conteúdo. Use o modelo da Central de ajuda para que seus clientes encontrem rapidamente
as respostas de que precisam na sua base de conhecimento. Exporte temas como faria com sites e páginas inteiros.

NESTA SEÇÃO:

Atualizar sua comunidade do Lightning para o modelo mais recente

Estamos sempre adicionando melhorias a comunidades do Lightning, mas você não pode aproveitá-las sem ter o modelo mais
recente. Portanto, caso você ainda não tenha feito essa atualização, não fique para trás.

Crie uma central de ajuda com autoatendimento e transforme os clientes em mestres da pesquisa

Crie uma central de ajuda pública e torne fácil para todos descobrir seus recursos de conhecimento e encontrar soluções por si
próprios. Em vez de registrar casos por meio do atendimento ao cliente, os clientes podem encontrar o que precisam nos artigos
que você disponibilizada usando sua base de conhecimento.

Descubra o CMS para Community Cloud (beta)

Crie e gerencie o conteúdo diretamente na sua comunidade com o CMS para Community Cloud, acessado por meio do novo bloco
de Gerenciamento de conteúdo em Espaços de trabalho da comunidade. Organize seu conteúdo ou mesmo capture informações
do seu Salesforce CRM e adicione às suas comunidades com alguns poucos cliques. Com mais alguns cliques, ajuste o layout conforme
suas necessidades.

Koa e Kokua se vão com o pôr-do-sol

Você ainda está trabalhando com os modelos Koa e Kokua? Então você precisa estar ciente de alguns pontos. Por mais que a gente
goste deles, estamos focados apenas em desenvolver os modelos mais novos e muito mais avançados. Ainda oferecemos suporte
para os modelos, mas você não pode criar novas comunidades com eles. Considere atualizar para os modelos mais recentes e toda
a eficiência que eles oferecem. O Koa e o Kokua são ótimos, mas você estará deixando de aproveitar benefícios se ficar preso a eles
para sempre.

Use aprimoramentos de direcionamento de público

Aproveite os aprimoramentos de público para definir melhor os membros-alvo. Adicionamos a opção de escolher OR, em vez de
AND (um OR dois, em vez de um AND dois). Também adicionamos operadores nesta versão, como igual a, não igual a, contém e
não contém.

Exportar temas, assim como sites e páginas inteiras

Tem um tema que você criou e deseja compartilhá-lo, mas não quer fazer o mesmo com o resto do seu site? Nós cuidamos disso.
Na página Desenvolvedor, em Configurações, você pode exportar um tema simples, sem qualquer outra estrutura de site, para
poder compartilhá-lo por meio de arquivos ou do AppExchange.

Faça mais com temas e opções adicionadas

Adicionamos dois temas: Ember inclui um cabeçalho empilhado; e Webster fornece uma abordagem de pesquisa primeiro. Também
adicionamos opções para melhorar o uso e tornar o trabalho com temas mais fácil.

Edite a maioria dos URLs da página

Endereços da página da comunidade, além de Início, Login e Erro, agora podem ser alterados para acomodar suas necessidades de
experiência e administrativas.
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Validar a marcação de cabeçalho conforme você digita

Se você for um usuário mais avançado que utiliza o Community Builder para editar a marcação do cabeçalho, estaremos mais atentos
à sua sintaxe conforme você digita. Obtenha feedback imediato se tags específicas não forem permitidas ou se você tiver inserido
meta tags malformadas antes de tentar salvar.

Atualizar sua comunidade do Lightning para o modelo mais recente
Estamos sempre adicionando melhorias a comunidades do Lightning, mas você não pode aproveitá-las sem ter o modelo mais recente.
Portanto, caso você ainda não tenha feito essa atualização, não fique para trás.

Onde: Atualize suas comunidades do Lightning acessadas com o Lightning Experience ou o Salesforce Classic. Comunidades estão
disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Se você tiver criado sua comunidade na versão Summer '18, não haverá necessidade de fazer nada. A sua comunidade é atualizada
automaticamente com a versão Winter '19. Se você tiver criado sua comunidade na versão Spring '18 ou anterior, verá um sinalizador

atualizado  no Community Builder.

Importante:  Antes de atualizar sua comunidade, confira Atualizar sua comunidade, que explica como a atualização pode afetar
a sua comunidade. Confira também Migrar substituições de CSS para conhecer as alterações específicas de seletor que podem
afetar seu CSS personalizado. Em seguida, faça um teste em um sandbox antes de atualizar sua organização de produção. Ainda,
se você não tiver atualizado sua comunidade desde a versão Winter '18, confira esta nota de versão com informações importantes.
Este tópico de ajuda pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão, portanto, verifique se você entende
o impacto total da atualização.

Crie uma central de ajuda com autoatendimento e transforme os clientes em mestres
da pesquisa
Crie uma central de ajuda pública e torne fácil para todos descobrir seus recursos de conhecimento e encontrar soluções por si próprios.
Em vez de registrar casos por meio do atendimento ao cliente, os clientes podem encontrar o que precisam nos artigos que você
disponibilizada usando sua base de conhecimento.

Onde: Esse recurso está disponível nas comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Developer e Unlimited.

Por quê: Pegue os artigos do Knowledge que a sua equipe de suporte já usa para resolver os problemas do cliente e compartilhe-os
diretamente com todos. Com o acesso público à sua central de ajuda, os clientes não precisam fazer login para encontrar soluções. Na
página inicial, os clientes podem ir diretamente para tópicos em destaque ou inserir um termo de pesquisa. Na página Suporte ao cliente,
os clientes podem registrar um caso ou obter acesso no local a artigos relacionados ao problema em questão.

Ficou ainda mais fácil criar, implantar e fazer o upgrade de uma central de ajuda voltada para o público. Um novo modelo da Central de
ajuda permite que você crie sua central de ajuda em minutos. Uma nova configuração guiada o conduz pela configuração da central
de ajuda. Siga a configuração guiada do início ao fim ou recue e recomece de onde parou.

Como: Para começar, o Knowledge deve ser habilitado para a sua organização, e você deve habilitar a preferência da organização do
Knowledge. Também é útil ter uma coleção de robusta de artigos do Knowledge com foco em soluções a problemas comuns. Quando
tudo estiver certo, vá para Configuração > Comunidade > Todas as comunidades. Clique em Nova comunidade e, em seguida,
no modelo Central de ajuda.
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Depois de criar sua central de ajuda, inicialize a configuração guiada em Espaços de trabalho clicando no bloco Configuração guiada
e, em seguida, no bloco de configuração guiada Central de ajuda.

Nota:  Sua exibição padrão da central de ajuda inclui um novo rodapé: Acionado pelo Salesforce. Você pode facilmente excluí-lo
ou substituí-lo pelo conteúdo do seu próprio rodapé.

Observe também: Há muito tempo, em Summer '18, aumentamos os limites de idiomas de tradução e artigos para algumas
edições. É útil saber para o planejamento da sua central de ajuda.

• Essentials: 500 artigos, 1 idioma

• Empresa: 50 mil artigos, 5 idiomas

• Ilimitado, 150 mil artigos, 10 idiomas

Descubra o CMS para Community Cloud (beta)
Crie e gerencie o conteúdo diretamente na sua comunidade com o CMS para Community Cloud, acessado por meio do novo bloco de
Gerenciamento de conteúdo em Espaços de trabalho da comunidade. Organize seu conteúdo ou mesmo capture informações do seu
Salesforce CRM e adicione às suas comunidades com alguns poucos cliques. Com mais alguns cliques, ajuste o layout conforme suas
necessidades.

Onde: Esse recurso está disponível nas comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
e disponíveis nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Essa versão aberta está disponível a todas as
comunidades automaticamente, mas seu administrador precisa habilitar o Gerenciamento de conteúdo em Espaços de trabalho da
comunidade para manter a diversão fluindo.

Nota: Essa versão contém uma versão beta do CMS para Community Cloud, ou seja, é um recurso de alta qualidade com limitações
conhecidas. O CMS para Community Cloud não está disponível ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua
disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a
disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas
decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode enviar feedback e
sugestões sobre o CMS para Community Cloud no Grupo Community Cloud, na Trailblazer Community.

Quem: O CMS para Community Cloud está disponível a qualquer pessoa com permissões para usar os Espaços de trabalho da comunidade
a fim de criar conteúdo e a qualquer pessoa com acesso ao Community Builder para adicionar conteúdo a uma página.

Por quê: Agora você pode integrar blogs da sua equipe de marketing ou técnica. Ainda mais empolgante, agora você pode exibir mais
facilmente os dados do Salesforce CRM, como informações de inventário e conta. Cada material tem uma única fonte da verdade para
que você possa gerenciar tudo em um só lugar. Em outras palavras, atualize-o em um só lugar, e ele será atualizado automaticamente
em todos os lugares em que for usado.
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Como: Ative o CMS para Community Cloud em Espaços de trabalho da comunidade clicando no bloco Gerenciamento de conteúdo
e então selecionando Começar a usar Gerenciamento de conteúdo.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Visão geral do gerenciamento de conteúdo (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Koa e Kokua se vão com o pôr-do-sol
Você ainda está trabalhando com os modelos Koa e Kokua? Então você precisa estar ciente de alguns pontos. Por mais que a gente
goste deles, estamos focados apenas em desenvolver os modelos mais novos e muito mais avançados. Ainda oferecemos suporte para
os modelos, mas você não pode criar novas comunidades com eles. Considere atualizar para os modelos mais recentes e toda a eficiência
que eles oferecem. O Koa e o Kokua são ótimos, mas você estará deixando de aproveitar benefícios se ficar preso a eles para sempre.

Onde: Esse recurso está disponível em comunidades do Lightning e é acessado com o Lightning Experience e o Salesforce Classic.
Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Aqui está o estado atual dos modelos Koa e Kokua.

• Você não pode criar uma nova comunidade com o Koa e o Kokua com o assistente de Comunidade.

• Você não pode mudar de outro modelo para o Koa ou o Kokua usando o assistente Alterar modelo.

• Você pode alterar de um modelo Koa ou Kokua para outro modelo.
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• O suporte ao cliente da Salesforce ainda criará manualmente comunidades Koa ou Kokua para clientes que ainda os estejam usando,
se necessário.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizar sua comunidade do Lightning para o modelo mais recente

Use aprimoramentos de direcionamento de público
Aproveite os aprimoramentos de público para definir melhor os membros-alvo. Adicionamos a opção de escolher OR, em vez de AND
(um OR dois, em vez de um AND dois). Também adicionamos operadores nesta versão, como igual a, não igual a, contém e não contém.

Onde: Esse recurso está disponível nas comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
e disponíveis nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Exportar temas, assim como sites e páginas inteiras
Tem um tema que você criou e deseja compartilhá-lo, mas não quer fazer o mesmo com o resto do seu site? Nós cuidamos disso. Na
página Desenvolvedor, em Configurações, você pode exportar um tema simples, sem qualquer outra estrutura de site, para poder
compartilhá-lo por meio de arquivos ou do AppExchange.

Onde: Esse recurso está disponível em comunidades do Lightning e comunidades Guias do Salesforce + Visualforce acessadas com o
Lightning Experience e o Salesforce Classic. As comunidades estão disponíveis nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer.

Quem: Esse recurso está disponível a todos os administradores de Comunidade.

Como: A exportação de um tema é semelhante à exportação de uma página ou modelo, e ele ainda fica no mesmo lugar para facilitar
a localização.
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Faça mais com temas e opções adicionadas
Adicionamos dois temas: Ember inclui um cabeçalho empilhado; e Webster fornece uma abordagem de pesquisa primeiro. Também
adicionamos opções para melhorar o uso e tornar o trabalho com temas mais fácil.

Onde: Esse recurso está disponível em comunidades do Lightning e é acessado com o Lightning Experience e o Salesforce Classic. As
comunidades estão disponíveis nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Estamos sempre trabalhando para tornar as Comunidades melhores e mais flexíveis para você. Isso significa que também
estamos fazendo vários pequenos ajustes junto com alguns maiores. Aqui está uma lista das pequenas alterações com impacto significativo
nesta liberação.

• Faça mais com temas. A nova propriedade de cor no segundo plano do cabeçalho melhora a visibilidade do menu durante a rolagem
quando Fixar ao cabeçalho e Mestre em navegação estão habilitados.

• O novo tipo de cabeçalho compacto permite que você posicione seu logotipo à esquerda, à direita ou no centro. Também inclui
navegação do tipo deslizar para fora, e você pode colocar a navegação à esquerda ou à direita.

• Você pode mostrar todos os componentes, não importa o tipo de página.

• O assistente Alterar temas sempre é ordenado do mais novo para o mais antigo.

Nota:  Se você estiver procurando o tema Atendimento ao cliente, ele agora aparece no fim da lista.

• Você agora pode criar páginas e rotas em uma comunidade usando as páginas padrão que não foram instaladas no momento da
criação do modelo.

• O ícone de lixeira foi alterado para o X vermelho mais universal para indicar funções de exclusão em várias caixas de diálogo para
mais consistência.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Entendendo temas

Edite a maioria dos URLs da página
Endereços da página da comunidade, além de Início, Login e Erro, agora podem ser alterados para acomodar suas necessidades de
experiência e administrativas.
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Onde: Esse recurso está disponível nas comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
e disponíveis nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Alterar o URL para a maioria das páginas padrão é simples como contar até 4.

1. Abra a (1) página Propriedades para a página que você deseja atualizar.

2. Clique em (2) Alterar URL de base e insira um novo URL de base para a sua página.

3. Clique em (3) Atualizar e estará quase pronto.

Nota:  Atualizar o URL de base para uma página de objeto atualizará automaticamente suas páginas de detalhes, lista e lista
relacionada.

4. E agora a etapa final: Lembre-se de atualizar todas as outras referências para as suas páginas (objeto, detalhes, lista ou lista relacionada)
que você possa ter codificado de manualmente de outras páginas ou de links fora da sua comunidade, uma vez que elas não serão
atualizadas automaticamente.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar páginas personalizadas com o Community Builder (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Validar a marcação de cabeçalho conforme você digita
Se você for um usuário mais avançado que utiliza o Community Builder para editar a marcação do cabeçalho, estaremos mais atentos
à sua sintaxe conforme você digita. Obtenha feedback imediato se tags específicas não forem permitidas ou se você tiver inserido meta
tags malformadas antes de tentar salvar.

Onde: Esse recurso está disponível em comunidades do Lightning e comunidades Guias do Salesforce + Visualforce acessadas com o
Lightning Experience e o Salesforce Classic. As comunidades estão disponíveis nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer.

Como: Basta digitar da maneira como faria normalmente. Nós faremos o restante.

338

Comunidades do Lightning: Gerenciamento de conteúdo,
modelo da central de ajuda, fluxos para usuários convidados

e resultados da pesquisa filtrados

Notas da versão Salesforce Winter '19

https://help.salesforce.com/articleView?id=community_builder_create_page.htm&type=5&language=pt_BR
https://help.salesforce.com/articleView?id=community_builder_create_page.htm&type=5&language=pt_BR


CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Adicionar marcação ao <head> da página para personalizar sua comunidade(pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização de versão)

Componentes do Lightning no Community Builder: Pesquisa filtrada, tópicos
em registros, acesso de usuário convidado a fluxos
Desfrute de novos componentes do Lightning para uso em comunidades, bem como aprimoramentos aos já existentes. Filtre resultados
da pesquisa, use discussões em thread, permita aos usuários adicionar tópicos a registros e dê aos usuários convidados da comunidade
acesso a fluxos.

NESTA SEÇÃO:

Filtrar resultados da pesquisa em comunidades

Dê aos usuários do portal e da comunidade a oportunidade de refinar pesquisas. Os usuários em uma comunidade agora podem
filtrar os resultados da pesquisa para os seguintes objetos: contas, artigos do Knowledge, casos, contatos, painéis, arquivos, leads,
oportunidades, pessoas e tarefas.

Desfrute da troca de discussões no seu feed

Quando você conversa com as pessoas, raramente é como um feed, em que uma pessoa faz uma pergunta e todas as outras
respondem. Na vida real, quando uma pessoa faz uma pergunta, alguém responde e então há uma réplica à resposta, e uma réplica
à réplica. Agora você pode vivenciar esse fluxo dinâmico nas suas comunidades com discussões em thread.

Permita aos usuários convidados acessar fluxos

Os usuários convidados agora acessam fluxos por meio das suas páginas públicas da comunidade. Com fluxos, você pode guiar seus
usuários pelo processo de registro enquanto aprende mais sobre eles, permitindo que você proporcione a melhor experiência da
comunidade possível.
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Bloqueie a exclusão de threads em comunidades

Para prevenir a perda de conteúdo importante, as organizações criadas após a versão Winter '19 bloqueiam a exclusão de qualquer
item do feed que tenha algo aninhado sob ele. Por exemplo, quando uma pergunta tiver uma resposta ou um comentário tiver uma
réplica, a exclusão da pergunta ou comentário é bloqueada.

Usar Rich Publisher Apps nos seus dispositivos móveis

Quando você visita um feed da comunidade em um dispositivo móvel, agora pode usar quaisquer Rich Publisher Apps disponíveis
no feed do editor.

Permita aos usuários adicionar tópicos a registros

Permita aos membros da comunidade atribuir tópicos a registros para organizá-los por temas comuns. Os membros da sua comunidade
podem usar tópicos para rastrear o que estão vendo no campo e discutindo com seus clientes.

Fazer mais com tópicos do modo de exibição de lista

Veja os tópicos da sua comunidade em um só lugar, então os classifique por nome, descrição ou tipo. Veja rapidamente se seu tópico
é de destaque, navegação, conteúdo ou qualquer combinação de tipos. Clique no nome de um tópico para ir para a página de
detalhes do tópico na sua comunidade.

Adicione tópicos ao seu conteúdo original (beta)

Habilite tópicos para conteúdo e use-os para organizar o conteúdo nativo da sua comunidade por tema.

Exiba listas relacionadas com mais precisão

Adicione o novo componente Lista relacionada – única a uma página de objeto para especificar que lista relacionada exibir. Em vez
de usar o componente Lista relacionada de registros, que exibe todas as listas relacionadas de todos os tipos, os novos componentes
oferecem uma experiência mais direcionada. Por exemplo, você pode mostrar apenas os casos em aberto relacionados para uma
conta específica. Ainda, ambos os componentes têm uma nova opção de layout para exibições mais limitadas, como barras laterais
e recursos móveis, para melhor capacidade de uso.

Ações sugeridas e ofertas aos membros da comunidade (piloto)

Adicione o novo componente Ações sugeridas para executar uma estratégia que determine quais propostas exibir aos membros
da comunidade do Lightning. As propostas ou sugestões podem servir a qualquer fim, como, por exemplo, fornecer uma ação
comum ou uma oferta especial. Ao criar uma estratégia, você pode determinar as condições para exibir uma determinada proposta.
Esse componente está disponível como parte do piloto Próxima melhor ação do Einstein.

Mostrar dados de IoT do Salesforce a usuários da comunidade

Adicionar o componente Salesforce IoT Insights Community Builder para mostrar dados de IoT do Salesforce aos membros da
comunidade do Lightning. Esse componente está disponível somente em inglês.

Personalize ações no componente de perfil de usuário

Botões de ação no componente de perfil do usuário agora podem ser personalizados. As ações Editar, Seguir, Congelar, Enviar
mensagem e Conceder emblema agora são opcionais, assim, você pode manter todas elas em uma lista suspensa discreta ou escolher
mostrar apenas determinadas ações nos seus perfis.

Use mais recursos de bate-papo do Snap-ins na sua comunidade

Você não precisa escolher os benefícios de incluir bate-papo nas suas comunidades e recursos de bate-papo eficientes. Leve suas
configurações de fragmento somente de fragmento para os snap-ins das suas comunidades no componente de Bate-papo do
Snap-ins. Adicione recursos como pré-bate-papo extra e roteamento direto para botão. Convites automatizados ainda estão
indisponíveis para snap-ins da Comunidade. As configurações do fragmento no arquivo de recurso são um pouco diferentes das
configurações que você usa no fragmento de código. Consulte o Guia do desenvolvedor de snap-ins para Web para obter detalhes.

Permitir envio do Field Service de comunidades do Lightning

Integre o console do controlador do Field Service Lightning à sua comunidade do Lightning e permita que seus contratados gerenciem
o envio para a equipe. Um novo conjunto de permissões no pacote gerenciado do Field Service Lightning permite que você transfira
o controle do envio a gerentes confiáveis do contratado.
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Economize tempo com as novas ações globais para comunidades

Adicionamos duas novas ações globais de caso, cada uma projetada para um tipo de usuário específico. Quando você configura seu
componente de Formulário de suporte ao cliente, verá ações globais de caso separadas: uma para usuários autenticados e outra
para usuários convidados.

Ver dependências de campo ao editar uma página Detalhes do registro

Veja e atualize todos os campos de controle e os campos dependentes ao editar uma lista de opções ou caixa de seleção em uma
página Detalhes do registro.

Pesquisar e compartilhar modos de exibição de lista e filtrar listas relacionadas à campanha

Agora ficou mais fácil usar o componente Lista de registros com o modo de exibição de lista de pesquisa, filtrar listas relacionadas
de campanha e compartilhar um modo de exibição de lista com outras pessoas na organização.

Filtrar resultados da pesquisa em comunidades
Dê aos usuários do portal e da comunidade a oportunidade de refinar pesquisas. Os usuários em uma comunidade agora podem filtrar
os resultados da pesquisa para os seguintes objetos: contas, artigos do Knowledge, casos, contatos, painéis, arquivos, leads, oportunidades,
pessoas e tarefas.

Onde: Esse recurso está disponível nas comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
e disponíveis nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota:  Filtrar artigos do Knowledge é um recurso beta. Como um recurso beta, filtrar em artigos do Knowledge é uma prévia e
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.

Como: Pesquisar filtragem para comunidades está ativo por padrão na sua organização do Salesforce. Em Configuração, no Gerenciador
de objetos, acesse Layouts de pesquisa para cada objeto que você deseja filtrar. Adicione os campos que os usuários desejarão filtrar ao
layout Resultados de pesquisa. Os tipos de campo compatíveis são caixa de seleção, número de telefone, lista de opções, texto e URL.
Não é possível filtrar campos criptografados.

Quando você tiver configurado a filtragem de pesquisa de objeto por objeto, poderá habilitá-la por comunidade. Marque a caixa de
seleção Permitir filtragem de resultados da pesquisa nas propriedades do componente dos Resultados da pesquisa global de uma
comunidade.

Em seguida, os membros da sua comunidade podem limitar os resultados da pesquisa selecionando um objeto com suporte no lado
esquerdo da página de resultados da pesquisa e aplique filtros.

Nota:  Você não pode ter diferentes critérios de filtragem para a sua organização interna e comunidades externas. Quaisquer
campos que você escolha filtrar na sua organização interna também aparecerão nas suas comunidades se os usuários externos
tiverem acesso a eles.
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Desfrute da troca de discussões no seu feed
Quando você conversa com as pessoas, raramente é como um feed, em que uma pessoa faz uma pergunta e todas as outras respondem.
Na vida real, quando uma pessoa faz uma pergunta, alguém responde e então há uma réplica à resposta, e uma réplica à réplica. Agora
você pode vivenciar esse fluxo dinâmico nas suas comunidades com discussões em thread.

Onde: Esse recurso está disponível em comunidades do Lightning e é acessado com o Lightning Experience e o Salesforce Classic.
Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Um thread é qualquer item de feed que tenha um ou mais níveis aninhados sob ele. Por exemplo, uma pergunta com uma
resposta ou um comentário com uma resposta é um thread. Uma discussão em thread pode ter até três níveis de respostas. As discussões
são recuadas para deixar claro quem está respondendo o quê.
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Também atualizamos emails de notificação para discussões em thread. Quando você clica em um link em um email para um thread, ele
o leva diretamente para a resposta ou réplica. Antigamente, um link de notificação o levava para o topo do thread.

Como: Para novas comunidades, as discussões em thread estão disponíveis por padrão. Para comunidades atuais, vá para o Espaço de
trabalho de administração da sua comunidade. No cabeçalho Geral em Preferências, selecione Permitir threads de discussão e clique
em Salvar.
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Importante:  Para prevenir a perda de conteúdo importante, as organizações criadas após a versão Winter '19 bloqueiam a
exclusão de qualquer item do feed que tenha algo aninhado sob ele. Por exemplo, quando uma pergunta tiver uma resposta, a
exclusão da pergunta é bloqueada.

Para organizações criadas após a versão Winter '19, o bloqueio é o comportamento padrão. Organizações que existiam antes do
Winter '19 podem chamar o Suporte ao cliente da Salesforce para habilitar o bloqueio. Quando o bloqueio está habilitado, somente
moderadores de feed e usuários com a permissão Modificar todos os dados podem excluir os threads da comunidade.

Recomendamos exclusões de bloqueio porque, quando a exclusão não é bloqueada:

• Um usuário que cria um item do feed pode excluir qualquer resposta aninhada sob ele.

• Um usuário que exclui um item do feed também exclui todas as respostas aninhadas sob ele.

Se nada estiver aninhado em um item de feed, o autor sempre poderá excluir o item.

A API REST do Chatter e o Chatter no Apex oferecem suporte a discussões em thread.

Permita aos usuários convidados acessar fluxos
Os usuários convidados agora acessam fluxos por meio das suas páginas públicas da comunidade. Com fluxos, você pode guiar seus
usuários pelo processo de registro enquanto aprende mais sobre eles, permitindo que você proporcione a melhor experiência da
comunidade possível.

Onde: Esse recurso está disponível nas comunidades do Salesforce Tabs + Visualforce e Lightning acessadas por meio do Lightning
Experience e do Salesforce Classic e disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Permitir que os usuários convidados acessem fluxos significa que você pode atender formulários de várias partes e árvores de
decisão destinadas a coletar dados específicos antes do registro do usuário. Os administradores podem registrar usuários no fim do fluxo
e obter todas as informações inseridas anteriormente.

Exemplo: Os fluxos do usuário convidado permitem aos usuários informar suas preferências antes da criação de uma conta.
Neste exemplo, o administrador deseja permitir que os usuários declarem suas preferências de privacidade de dados antes de
criarem uma conta. Usando fluxos, o administrador cria uma tela para coletar informações de login, como nome e endereço de
email.
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Quando os visitantes inserem informações básicas, eles podem ir para a tela seguinte, que pergunta sobre as preferências de coleta
de dados.

O visitante pode continuar até a última tela, que cria um registro do usuário e salva suas preferências.

Bloqueie a exclusão de threads em comunidades
Para prevenir a perda de conteúdo importante, as organizações criadas após a versão Winter '19 bloqueiam a exclusão de qualquer item
do feed que tenha algo aninhado sob ele. Por exemplo, quando uma pergunta tiver uma resposta ou um comentário tiver uma réplica,
a exclusão da pergunta ou comentário é bloqueada.
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Onde: Esse recurso está disponível em comunidades do Lightning e é acessado com o Lightning Experience e o Salesforce Classic.
Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Para organizações criadas após a versão Winter '19, o bloqueio é o comportamento padrão. Organizações que existiam antes
do Winter '19 podem chamar o Suporte ao cliente da Salesforce para habilitar o bloqueio. Quando o bloqueio está habilitado, somente
moderadores de feed e usuários com a permissão Modificar todos os dados podem excluir os threads da comunidade. O autor sempre
pode excluir um item de feed que não tenha nada aninhado sob ele.

Por quê: Recomendamos exclusões de bloqueio porque, quando a exclusão não é bloqueada:

• Um usuário que cria um item do feed pode excluir qualquer resposta aninhada sob ele.

• Um usuário que exclui um item do feed também exclui todas as respostas aninhadas sob ele.

Usar Rich Publisher Apps nos seus dispositivos móveis
Quando você visita um feed da comunidade em um dispositivo móvel, agora pode usar quaisquer Rich Publisher Apps disponíveis no
feed do editor.

Onde: Esse recurso está disponível em comunidades do Lightning e é acessado com o Lightning Experience e o Salesforce Classic de
dispositivos móveis. Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Encontre os ícones de Rich Publisher Apps ao lado do ícone Anexar no editor de feed.

346

Componentes do Lightning no Community Builder: Pesquisa
filtrada, tópicos em registros, acesso de usuário convidado

a fluxos

Notas da versão Salesforce Winter '19



Permita aos usuários adicionar tópicos a registros
Permita aos membros da comunidade atribuir tópicos a registros para organizá-los por temas comuns. Os membros da sua comunidade
podem usar tópicos para rastrear o que estão vendo no campo e discutindo com seus clientes.

Onde: Esse recurso está disponível em comunidades do Lightning e é acessado com o Lightning Experience e o Salesforce Classic.
Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Por exemplo, se os agentes de suporte estiverem interessados nos padrões de comunicação, eles poderão adicionar o tópico
Padrões de comunicações a qualquer arquivo que inclua informações das comunicações. Eles também podem atribuir o tópico a casos,
contatos ou qualquer outro registro que desejarem organizar sob o tema de padrões de comunicações. Os membros da comunidade
podem facilmente ver, adicionar e remover tópicos de registros.
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Como: Adicione o componente Tópicos às páginas de registros para objetos que tenham tópicos habilitados. Configure o bloco, o texto
de espaço reservado que aparece no editor de tópico e o número de tópicos listados antes que o link Mostrar mais apareça.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar tópicos para registros no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Fazer mais com tópicos do modo de exibição de lista
Veja os tópicos da sua comunidade em um só lugar, então os classifique por nome, descrição ou tipo. Veja rapidamente se seu tópico
é de destaque, navegação, conteúdo ou qualquer combinação de tipos. Clique no nome de um tópico para ir para a página de detalhes
do tópico na sua comunidade.

Onde: Esse recurso está disponível em comunidades do Lightning e é acessado com o Lightning Experience e o Salesforce Classic. As
comunidades estão disponíveis nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Habilite até 10 tópicos para conteúdo de uma só vez selecionando os tópicos e clicando em Habilitar para conteúdo. Edite
e exclua tópicos facilmente da lista.
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Como: Para ver a nova exibição de lista de tópicos, em Espaços de trabalho, clique em Gerenciamento de conteúdo > Tópicos.

Se você estiver usando Gerenciamento de conteúdo (beta), poderá filtrar a exibição de lista para os tópicos de conteúdo selecionando
Todos os tópicos > Todos os tópicos de conteúdo.

Nota: Essa versão contém uma versão beta do CMS para Community Cloud, ou seja, é um recurso de alta qualidade com limitações
conhecidas. O CMS para Community Cloud não está disponível ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua
disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a
disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas
decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode enviar feedback e
sugestões sobre o CMS para Community Cloud no Grupo Community Cloud, na Trailblazer Community.

CONSULTE TAMBÉM:

Adicione tópicos ao seu conteúdo original (beta)

Adicione tópicos ao seu conteúdo original (beta)
Habilite tópicos para conteúdo e use-os para organizar o conteúdo nativo da sua comunidade por tema.

Onde: Esse recurso está disponível em comunidades do Lightning e é acessado com o Lightning Experience e o Salesforce Classic. As
comunidades estão disponíveis nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota: Essa versão contém uma versão beta do CMS para Community Cloud, ou seja, é um recurso de alta qualidade com limitações
conhecidas. O CMS para Community Cloud não está disponível ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua
disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a
disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas
decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode enviar feedback e
sugestões sobre o CMS para Community Cloud no Grupo Community Cloud, na Trailblazer Community.

Como: Para habilitar tópicos para conteúdo, em Espaços de trabalho, clique em Gerenciamento de conteúdo > Tópicos. Selecione
até 10 tópicos e clique em Habilitar para conteúdo. Como alternativa, clique em Novo, insira um nome e uma descrição para o tópico
e selecione Habilitar para conteúdo.
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Depois de habilitar tópicos para conteúdo, você pode associá-los ao seu conteúdo original. Você não pode criar tópicos com o componente
Tópicos na sua página de conteúdo.

Você pode mesclar tópicos de conteúdo a outros tópicos. Quando você fizer isso, as associações de conteúdo serão preservadas.

Para ver os tópicos do conteúdo em um só lugar, selecione Todos os tópicos > Todos os tópicos de conteúdo.

A API REST do Chatter e o Chatter no Apex oferecem suporte a tópicos de conteúdo.

CONSULTE TAMBÉM:

Descubra o CMS para Community Cloud (beta)
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Exiba listas relacionadas com mais precisão
Adicione o novo componente Lista relacionada – única a uma página de objeto para especificar que lista relacionada exibir. Em vez de
usar o componente Lista relacionada de registros, que exibe todas as listas relacionadas de todos os tipos, os novos componentes
oferecem uma experiência mais direcionada. Por exemplo, você pode mostrar apenas os casos em aberto relacionados para uma conta
específica. Ainda, ambos os componentes têm uma nova opção de layout para exibições mais limitadas, como barras laterais e recursos
móveis, para melhor capacidade de uso.

Onde: Esse recurso está disponível nas comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
e disponíveis nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Que componentes posso usar com cada modelo?

Ajuda do Salesforce: Lista relacionada: componente único (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Ações sugeridas e ofertas aos membros da comunidade (piloto)
Adicione o novo componente Ações sugeridas para executar uma estratégia que determine quais propostas exibir aos membros da
comunidade do Lightning. As propostas ou sugestões podem servir a qualquer fim, como, por exemplo, fornecer uma ação comum ou
uma oferta especial. Ao criar uma estratégia, você pode determinar as condições para exibir uma determinada proposta. Esse componente
está disponível como parte do piloto Próxima melhor ação do Einstein.

Onde: Esse recurso está disponível em comunidades do Lightning e comunidades Guias do Salesforce + Visualforce acessadas com o
Lightning Experience e o Salesforce Classic. Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota: Fornecemos a Próxima melhor ação do Einstein a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer a
concordância com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce.
Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. A Próxima melhor ação do Einstein 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 para a Próxima melhor ação do Einstein no
IdeaExchange.

Quem: Quando um usuário aceita uma oferta sugerida, um fluxo de tela é iniciado. Para executar um fluxo, os membros da comunidade
devem ter a permissão Executar fluxos ou o campo Usuário de fluxo ativado na página de detalhes do usuário.

Por quê: Digamos que um cliente registre um caso com o suporte e, em seguida, clique em um link para acompanhar seu progresso.
Se a descrição incluir "benefícios de cartão de crédito", sua comunidade exibirá dois fluxos recomendados: um que oferece um novo
cartão com recompensas de viagem e outro que oferece menores taxas de juros e tarifas.
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A API REST do Chatter e o Chatter no Apex oferecem suporte à Próxima melhor ação do Einstein.

Mostrar dados de IoT do Salesforce a usuários da comunidade
Adicionar o componente Salesforce IoT Insights Community Builder para mostrar dados de IoT do Salesforce aos membros da comunidade
do Lightning. Esse componente está disponível somente em inglês.

Onde: Esse recurso está disponível nas comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience, e está disponível nas
edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Mostre seus dados do Salesforce IoT em qualquer lugar no Salesforce com IoT Insights

Personalize ações no componente de perfil de usuário
Botões de ação no componente de perfil do usuário agora podem ser personalizados. As ações Editar, Seguir, Congelar, Enviar mensagem
e Conceder emblema agora são opcionais, assim, você pode manter todas elas em uma lista suspensa discreta ou escolher mostrar
apenas determinadas ações nos seus perfis.

Onde: Esse recurso está disponível nas comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
e disponíveis nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Somente usuários com a permissão Dar emblemas de reconhecimento nas Comunidades do Lightning podem ver a ação
Dar emblema.

Por quê: Para proporcionar mais flexibilidade e espaço, adicionamos todas as ações a um menu suspenso.
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Os botões aparecem na ordem em que são adicionados, e apenas a ação Seguir aparece por padrão.

Como: Para modificar os botões de ação nos perfis do usuário, acesse Configuração > Gerenciador de objetos > Usuários e clique
em Layouts de página do usuário. Na guia Ações do Lightning e de dispositivos móveis, é possível selecionar quais botões exibir
e quais ocultar.

Use mais recursos de bate-papo do Snap-ins na sua comunidade
Você não precisa escolher os benefícios de incluir bate-papo nas suas comunidades e recursos de bate-papo eficientes. Leve suas
configurações de fragmento somente de fragmento para os snap-ins das suas comunidades no componente de Bate-papo do Snap-ins.
Adicione recursos como pré-bate-papo extra e roteamento direto para botão. Convites automatizados ainda estão indisponíveis para
snap-ins da Comunidade. As configurações do fragmento no arquivo de recurso são um pouco diferentes das configurações que você
usa no fragmento de código. Consulte o Guia do desenvolvedor de snap-ins para Web para obter detalhes.

Onde: Esse recurso está disponível nas comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
e disponíveis nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Adicione configurações de fragmento de código aos Snap-ins da comunidade

Permitir envio do Field Service de comunidades do Lightning
Integre o console do controlador do Field Service Lightning à sua comunidade do Lightning e permita que seus contratados gerenciem
o envio para a equipe. Um novo conjunto de permissões no pacote gerenciado do Field Service Lightning permite que você transfira o
controle do envio a gerentes confiáveis do contratado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
com o pacote gerenciado do Field Service Lightning instalado.

Como: Para obter detalhes, consulte Permitir aos parceiros enviar a partir de comunidades.

Economize tempo com as novas ações globais para comunidades
Adicionamos duas novas ações globais de caso, cada uma projetada para um tipo de usuário específico. Quando você configura seu
componente de Formulário de suporte ao cliente, verá ações globais de caso separadas: uma para usuários autenticados e outra para
usuários convidados.

Onde: Esse recurso está disponível nas comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
e disponíveis nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Ver dependências de campo ao editar uma página Detalhes do registro
Veja e atualize todos os campos de controle e os campos dependentes ao editar uma lista de opções ou caixa de seleção em uma página
Detalhes do registro.

Onde: Esse recurso está disponível nas comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic,
e está disponível nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Use o link abaixo de uma lista de opções ou caixa de seleção para exibir os campos relacionados. Atualize os campos conforme
necessário e, em seguida, clique em Aplicar e depois em Salvar.

Pesquisar e compartilhar modos de exibição de lista e filtrar listas relacionadas à
campanha
Agora ficou mais fácil usar o componente Lista de registros com o modo de exibição de lista de pesquisa, filtrar listas relacionadas de
campanha e compartilhar um modo de exibição de lista com outras pessoas na organização.

Onde: Essa alteração está disponível em comunidades do Lightning e é acessada com o Lightning Experience e o Salesforce Classic.
Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Lista de registros
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Engajamento da comunidade: Emblemas de reconhecimento e relatório
de perguntas
Os emblemas de reconhecimento estão disponíveis ao público em geral nesta versão, ajudando os membros da sua comunidade a
manterem-se engajados e motivados. Agora você pode acessar relatórios sobre quais as perguntas na sua comunidade foram respondidas
ou não.

NESTA SEÇÃO:

Mantenha os membros engajados com Emblemas de reconhecimento (disponível ao público em geral)

Engaje seus membros e mantenha-os engajados concedendo emblemas de reconhecimento. Você começa com quatro: Parabéns,
Bem-vindo, Bom trabalho e Obrigado. Você também pode criar os seus próprios com imagens e mensagens.

Exiba badges de reconhecimento em perfis de usuário

Badges de reconhecimento estão disponíveis no componente Perfil do usuário e como um componente Badges de reconhecimento
independente. O cartão Badges de reconhecimento exibe os três últimos badges ganhos pelo usuário e um botão para conceder
novos badges.

Conceda emblemas de reconhecimento com o novo botão Conceder emblema

Dar aos seus colegas usuários os emblemas de reconhecimento que eles merecem é fácil com a ação Conceder emblema. Adicione
Conceder emblema como um botão e dê a qualquer usuário um emblema diretamente de um perfil do usuário.

Use o relatório de perguntas com e sem respostas para ver a sua comunidade em ação

O relatório Perguntas com e sem respostas mostra as perguntas feitas na sua comunidade e se elas foram respondidas. Você obtém
o insight de quem está fazendo as perguntas, com que frequência elas são respondidas e quem as está respondendo. Diferentemente
dos relatórios de perguntas existentes, este mostra perguntas em todos os objetos na comunidade e inclui tanto respostas quanto
melhores respostas.

Mantenha os membros engajados com Emblemas de reconhecimento (disponível
ao público em geral)
Engaje seus membros e mantenha-os engajados concedendo emblemas de reconhecimento. Você começa com quatro: Parabéns,
Bem-vindo, Bom trabalho e Obrigado. Você também pode criar os seus próprios com imagens e mensagens.

Onde: Esse recurso está disponível em comunidades do Lightning e é acessado com o Lightning Experience e o Salesforce Classic.
Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Ative o recurso Thanks do Work.com. No Classic, em Configuração, insira Work.com  na caixa Busca rápida e, em seguida,
selecione Configurações do Work.com.

Selecione Habilitar e salve. Recomendamos permitir que apenas gerentes de comunidade possam criar emblemas personalizados, para
manter o controle do número de emblemas criados e evitar duplicatas. Use conjuntos de permissões ou edite perfis de usuário para
incluir permissões para criar e conceder emblemas.
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Então vá para os Espaços de trabalho da Comunidade do Lightning e clique em Gamification.

Ative Emblemas de reconhecimento e você estará pronto para começar. Na página principal, você pode criar emblemas e gerenciar
os existentes.

Para determinar quem pode conceder um emblema em particular, selecione Gerenciar quem concede emblemas nas ações da linha
de exibição de lista e adicione membros.

Nota:  A opção Gerenciar quem concede emblemas não está disponível para emblemas públicos. Para alterar o status de um
emblema, edite o emblema e desmarque Público. Agora você pode escolher quem pode conceder o emblema.

Exiba badges de reconhecimento em perfis de usuário
Badges de reconhecimento estão disponíveis no componente Perfil do usuário e como um componente Badges de reconhecimento
independente. O cartão Badges de reconhecimento exibe os três últimos badges ganhos pelo usuário e um botão para conceder novos
badges.

Onde: Esse recurso está disponível em comunidades do Lightning e é acessado com o Lightning Experience e o Salesforce Classic.
Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Inclua o componente Emblemas de reconhecimento em qualquer página de perfil do usuário para exibir os emblemas do
usuário.
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Como: Para começar a usar o componente Emblemas de reconhecimento, clique no bloco Gamification em Espaços de trabalho da
comunidade. Na guia Emblemas de reconhecimento, clique em Habilitar.

Conceda emblemas de reconhecimento com o novo botão Conceder emblema
Dar aos seus colegas usuários os emblemas de reconhecimento que eles merecem é fácil com a ação Conceder emblema. Adicione
Conceder emblema como um botão e dê a qualquer usuário um emblema diretamente de um perfil do usuário.

Onde: Esse recurso está disponível em comunidades do Lightning e é acessado com o Lightning Experience e o Salesforce Classic.
Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Somente usuários com a permissão Dar emblemas de reconhecimento nas Comunidades do Lightning podem ver a ação
Dar emblema.

Por quê: Em um perfil do usuário, selecione Conceder emblema e o nome do usuário será incluído automaticamente no campo Para.

Você também pode conceder badges com o botão Conceder no cartão Badges de reconhecimento. Adicione o cartão aos seus perfis
de usuário com o componente Perfil de usuário ou o componente Badges de reconhecimento.

Como: Para adicionar a ação Conceder emblema aos seus perfis de usuário na interface Classic, vá para Configurar > Criar >
Personalizar > Usuários > Layouts de página. Edite o Layout do usuário. Em Ações do Lightning e móveis, selecione Conceder
emblema e adicione-o à tela.

Use o relatório de perguntas com e sem respostas para ver a sua comunidade em
ação
O relatório Perguntas com e sem respostas mostra as perguntas feitas na sua comunidade e se elas foram respondidas. Você obtém o
insight de quem está fazendo as perguntas, com que frequência elas são respondidas e quem as está respondendo. Diferentemente
dos relatórios de perguntas existentes, este mostra perguntas em todos os objetos na comunidade e inclui tanto respostas quanto
melhores respostas.
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Onde: Esse recurso está disponível em todas as comunidades acessadas com o Lightning Experience e o Salesforce Classic. Comunidades
estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: Esse relatório está disponível no AppExchange no pacote Gerenciamento de comunidade Winter '19, que estará disponível
logo após o lançamento dessa versão.

Arquivos em Comunidades do Lightning: Compartilhamento de pasta,
páginas de detalhes de arquivo editáveis e campos personalizados em
uploads de arquivo
Agora você pode compartilhar vários arquivos com parceiros, clientes potenciais ou colegas de equipe. Ajuste os dados do arquivo nas
suas bibliotecas editando campos nas páginas de detalhes do arquivo e preenchendo campos personalizados durante uploads de
arquivo.

NESTA SEÇÃO:

Faça alterações a campos de arquivo quando precisar

Agora você pode editar detalhes do arquivo para todos os campos, incluindo nome de arquivo, descrição e campos personalizados
para que você possa manter as informações do arquivo precisas e atualizadas.

Preencha campos personalizados ao carregar arquivos

Os usuários podem preencher campos personalizados obrigatórios e ver mensagens de erro de regra de validação quando os arquivos
forem carregados para a comunidade.

Compartilhar pastas usando links públicos

Compartilhe vários arquivos facilmente criando links públicos para pastas.

Faça alterações a campos de arquivo quando precisar
Agora você pode editar detalhes do arquivo para todos os campos, incluindo nome de arquivo, descrição e campos personalizados para
que você possa manter as informações do arquivo precisas e atualizadas.

Onde: Esse recurso está disponível nas comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
e disponíveis nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Preencha campos personalizados ao carregar arquivos
Os usuários podem preencher campos personalizados obrigatórios e ver mensagens de erro de regra de validação quando os arquivos
forem carregados para a comunidade.

Onde: Esse recurso está disponível nas comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
e disponíveis nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Esse recurso está disponível em arquivos carregados da página inicial Arquivos, das listas relacionadas Arquivos ou Notas e anexos
e do componente de carregamento de arquivos do Lightning. Não é possível adicionar os detalhes do arquivo aos arquivos carregados
de publicações ou comentários de feed.

Ao carregar um arquivo, os usuários são alertados para os campos obrigatórios ou erros de validação que devem ser corrigidos antes
que o arquivo possa ser salvo.
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Compartilhar pastas usando links públicos
Compartilhe vários arquivos facilmente criando links públicos para pastas.

Onde: Esse recurso está disponível nas comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience, e está disponível nas
edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Compartilhe vários arquivos em uma pasta usando links públicos

Partner Central: Gerenciamento de conta delegada, identidade de marca
combinada do parceiro, nomes de usuário únicos do parceiro, relaxamento
da validação para orçamentos e visibilidade do usuário da comunidade
Aprimoramentos de gerenciamento de conta dão aos administradores delegados para contas de parceiro o poder de criar e editar
membros das próprias equipes de vendas. Os parceiros de canal podem gerenciar, criar e compartilhar logotipos de marca e informações
sobre a empresa. Os parceiros de canal podem usar modelos de email com marca combinada em emails relacionados ao negócio ou
campanhas de marketing. Os parceiros têm mais flexibilidade quanto ao modo de alocar, solicitar e reivindicar orçamentos ao usar
Fundos de desenvolvimento de mercado.

NESTA SEÇÃO:

Compartilhamento de dados de unidade em um canal de distribuição de vários níveis com relacionamentos com o parceiro (piloto)

Use cliques, e não código, para configurar rapidamente canais do parceiro e gerenciar os complexos relacionamentos entre parceiros.
Com Relacionamentos do parceiro, você pode facilmente modelar redes de distribuição de vários níveis e compartilhar somente
informações selecionadas entre parceiros para que eles trabalhem melhor juntos. Por exemplo, com Relacionamentos de parceiro,
os distribuidores podem ver todas as oportunidades do revendedor, e os proprietários de franquia podem atualizar os leads das suas
lojas de varejo.
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Gerencie e compartilhe informações da marca e inclua-as em modelos de email de marca combinada (disponível ao público em
geral)

Gerentes de conta do canal podem atualizar logotipos da marca e informações da empresa. Os administradores e gerentes de canal
podem incluir essas informações em modelos de email de marca combinada que os parceiros podem usar em campanhas de
marketing, comunicações de negócios e sites.

Incentivar administradores delegados externos para gerenciar suas próprias equipes (disponível ao público em geral)

Os administradores do fornecedor não precisam mais ser os gerentes de conta do parceiro designados quando alguém fica bloqueado
fora da conta ou adicionado um membro à equipe. Agora disponível ao público em geral, a guia Membro na página Gerenciamento
de conta, permite que gerentes de conta do parceiro cuidem dos próprios membros da equipe. Eles podem criar, editar, redefinir
senhas, ativar e desativar membros das equipes sem envolverem um administrador interno.

Exija nomes de usuário únicos para parceiros no nível da organização

Você não precisa mais criar um nome de usuário diferente de todos os nomes de usuário já criados ao adicionar alguém a uma
comunidade. Selecione Exibir nomes de usuário únicos para parceiros nesta organização para conter a exigência de nome
de usuário único para uma única organização. Depois de habilitar essa preferência, ela não pode ser revertida.

Ignore regras e permita maior flexibilidade com orçamentos

Precisa de um pouco de flexibilidade para orçamentos de desenvolvimento de mercado? Vá em frente, deixe um pouco de espaço
de manobra. Agora você pode aliviar a validação quanto à maneira como os fundos são alocados, solicitados reivindicados sem sair
do orçamento. Selecione Ignorar validação para ignorar as regras de validação associadas a um orçamento.

Controlar a visibilidade do usuário da comunidade (Beta)

Proibido espiar! Agora você pode garantir que os membros vejam apenas os membros da comunidade aos quais eles fizeram login.
Habilite a Visibilidade do usuário da comunidade para controlar a visibilidade dos membros comunidade a comunidade.

Compartilhamento de dados de unidade em um canal de distribuição de vários
níveis com relacionamentos com o parceiro (piloto)
Use cliques, e não código, para configurar rapidamente canais do parceiro e gerenciar os complexos relacionamentos entre parceiros.
Com Relacionamentos do parceiro, você pode facilmente modelar redes de distribuição de vários níveis e compartilhar somente
informações selecionadas entre parceiros para que eles trabalhem melhor juntos. Por exemplo, com Relacionamentos de parceiro, os
distribuidores podem ver todas as oportunidades do revendedor, e os proprietários de franquia podem atualizar os leads das suas lojas
de varejo.

Onde: Esse recurso está disponível em comunidades do Lightning e comunidades Guias do Salesforce + Visualforce acessadas com o
Lightning Experience e o Salesforce Classic. Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota:  Fornecemos esse recurso para selecionar clientes por meio de um programa piloto que requer a concordância com termos
e condições específicos. Relacionamentos com parceiros têm suporte apenas para leads, oportunidades e objeto personalizado
como piloto. 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.

Quem: Usuários externos com licenças de Comunidade de parceiros e Comunidade de clientes Plus têm acesso a Relacionamentos de
parceiro.

Nota:  Relacionamentos com parceiros no momento têm suporte apenas para leads, oportunidades e objetos personalizados.
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Gerencie e compartilhe informações da marca e inclua-as em modelos de email de
marca combinada (disponível ao público em geral)
Gerentes de conta do canal podem atualizar logotipos da marca e informações da empresa. Os administradores e gerentes de canal
podem incluir essas informações em modelos de email de marca combinada que os parceiros podem usar em campanhas de marketing,
comunicações de negócios e sites.

Onde: Esse recurso está disponível em Guias do Salesforce + Visualforce e Comunidades do Lightning. Comunidades estão disponíveis
nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Adicione a lista relacionada Marca da conta a layouts de página da conta. Gerentes de canal podem adicionar informações da
marca selecionando a guia Marca da conta em Gerenciamento de conta e clicando em Novo.

Campos de mesclagem em Marca do remetente obtêm informações da Marca da conta diretamente para o modelo de email.

Nota:  Modelos de email de marca combinada estão disponíveis a usuários internos com acesso à Marca da conta. Usar campos
de mesclagem de Marca da conta sem acesso às Marcas da conta resulta em campos de mesclagem não resolvidos.

Incentivar administradores delegados externos para gerenciar suas próprias equipes
(disponível ao público em geral)
Os administradores do fornecedor não precisam mais ser os gerentes de conta do parceiro designados quando alguém fica bloqueado
fora da conta ou adicionado um membro à equipe. Agora disponível ao público em geral, a guia Membro na página Gerenciamento de
conta, permite que gerentes de conta do parceiro cuidem dos próprios membros da equipe. Eles podem criar, editar, redefinir senhas,
ativar e desativar membros das equipes sem envolverem um administrador interno.

Onde: Esse recurso está disponível em comunidades acessadas com o Lightning Experience e o Salesforce Classic. Comunidades estão
disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Quem: Usuários externos com uma licença de Comunidade de parceiros ou Comunidade de clientes e permissões de administrador
delegado têm acesso à página Gerenciamento de conta. Adicione a lista relacionada Membros da comunidade às Contas, de modo
que os parceiros possam acessar informações sobre o membro.

Como:  Membros criados por meio do Gerenciamento de conta usam o novo Layout de membro da comunidade, que pode ser
encontrado em Layouts de página do usuário.

Exija nomes de usuário únicos para parceiros no nível da organização
Você não precisa mais criar um nome de usuário diferente de todos os nomes de usuário já criados ao adicionar alguém a uma comunidade.
Selecione Exibir nomes de usuário únicos para parceiros nesta organização para conter a exigência de nome de usuário único
para uma única organização. Depois de habilitar essa preferência, ela não pode ser revertida.

Onde: Esse recurso está disponível em comunidades do Lightning e comunidades Guias do Salesforce + Visualforce acessadas com o
Lightning Experience e o Salesforce Classic. Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Novas organizações criadas após a versão Winter '19 contêm singularidade de nome de usuário no nível da organização. Contate
o suporte ao cliente do Salesforce para habilitar essa opção em organizações criadas antes da versão Winter '19. Acesse Configuração >
Configurações da comunidade para ativar essa preferência. Essa opção requer que os parceiros forneçam suas IDs da organização ao
fazerem login por meio da API.

Nota:  Uploads usando Data Loader, Importação do Excel e Sendia não estão disponíveis a usuários parceiros com essa preferência
habilitada.

Ignore regras e permita maior flexibilidade com orçamentos
Precisa de um pouco de flexibilidade para orçamentos de desenvolvimento de mercado? Vá em frente, deixe um pouco de espaço de
manobra. Agora você pode aliviar a validação quanto à maneira como os fundos são alocados, solicitados reivindicados sem sair do
orçamento. Selecione Ignorar validação para ignorar as regras de validação associadas a um orçamento.

Onde: Esse recurso está disponível em comunidades do Lightning e é acessado com o Lightning Experience e o Salesforce Classic.
Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Usuários internos com acesso a orçamentos de Desenvolvimento de mercado podem atualizar Ignorar validação.

Nota:  Depois de criar um orçamento, todas as alocações, solicitações e reivindicações associadas estarão sujeitas aos mesmos
critérios de validação. Sempre que você atualiza um dos campos, deve vinculá-los a um orçamento com os mesmos critérios de
validação.

Controlar a visibilidade do usuário da comunidade (Beta)
Proibido espiar! Agora você pode garantir que os membros vejam apenas os membros da comunidade aos quais eles fizeram login.
Habilite a Visibilidade do usuário da comunidade para controlar a visibilidade dos membros comunidade a comunidade.
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Onde: Esse recurso está disponível nas comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
e está disponível nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Entre em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce
para ativar esse recurso beta.

Nota:  Esta versão contém uma versão beta de Visibilidade do usuário da comunidade, o que significa que é um recurso de alta
qualidade com limitações conhecidas. A Visibilidade do usuário da comunidade não está disponível ao público em geral, a menos
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 enviar feedback e sugestões sobre a Visibilidade do usuário do cliente no grupo Community Cloud na Trailblazer
Community.

Compartilhamento: Conjunto de compartilhamento dá suporte a mais
licenças e mais objetos, proteção contra clickjack para iframes
Use conjuntos de compartilhamento com todas as licenças da Comunidade de parceiros e de clientes e com mais objetos. Use o
Anonimato de IP do Google apara ajudar em questões de privacidade. Proteja sua comunidade contra ataques de clickjack.

NESTA SEÇÃO:

Melhore a segurança para sites e comunidades restringindo o acesso a registro para usuários convidados

Para lidar com vulnerabilidades de segurança em potencial, aplicamos uma atualização crítica a sites e comunidades do Salesforce
em 5 de outubro de 2018. Essa atualização removeu o acesso a registro padrão para usuários convidados de modo que eles não
podem mais criar, ler, atualizar ou excluir registros do Salesforce. Você pode dar aos usuários acesso a seus registros do Salesforce
editando suas permissões de objeto.

Usar conjuntos de compartilhamento com todas as licenças de parceiro e cliente (disponível ao público em geral)

Anteriormente, quando você fazia upgrade para a Comunidade de clientes Plus, perdia o acesso de compartilhamento via conjuntos
de compartilhamento porque eles eram limitados a usuários da Comunidade de clientes. Agora os usuários da sua Comunidade de
clientes retêm os conjuntos de compartilhamento depois de realizarem o upgrade, e você também pode usar as regras de
compartilhamento e o compartilhamento baseado em papel para controlar o acesso a dados. Você pode, inclusive, usar conjuntos
de compartilhamento com usuários que têm licenças da Comunidade de parceiros.

Use a nova política de segurança de conteúdo para proteger melhor a sua comunidade

As novas configurações lhe dão a opção de aplicar diferentes níveis de política de segurança de conteúdo (CSP) à sua comunidade,
incluindo CSP rígida. Padrões de CSP rígida protegem você e seus clientes, permitindo conteúdo somente de hosts externos
explicitamente incluídos na lista de permissões para exibição nas suas comunidades e bloqueando todos os scripts em linha.

Aprimore a privacidade da sua comunidade com o recurso de anonimato de IP do Google

Se você usa o Google Analytics, agora pode ativar o Anonimato de IP do Google para ajudar em preocupações ou conformidade
relativas à privacidade. Proteja a privacidade dos seus clientes com um único clique do mouse.

Proteja iframes com a proteção contra clickjack em sites e comunidades

Você não precisa mais escolher entre proteger seu site ou comunidade com a proteção contra clickjack ou usar iframes. Agora você
pode gerenciar uma lista de domínios para permitir estruturação e proteger seu site ou comunidade contra ataques de clickjack.

Habilite o login dos usuários com email, número de telefone ou qualquer identificador que você escolha

Em apenas alguns cliques, você pode implantar páginas de login que simplificam a forma como os usuários externos realizam login
na sua comunidade. Com o recurso Descoberta de login, você pode permitir que seus usuários externos identifiquem-se usando
algo que não um nome de usuário, como um número de telefone. Em vez de uma senha, eles podem verificar a identidade com
um código enviado o email ou dispositivo móvel. Se a sua organização estiver habilitada com vários Provedores de identidade (IdPs),
o login será um processo de uma etapa; os usuários ignoram totalmente a verificação.
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Permita aos visitantes participar da sua comunidade por email ou telefone

Torne fácil para os clientes participarem da sua comunidade. Em vez de exigir um nome de usuário e senha para registro, deixe que
eles ingressem inserindo o endereço de email ou número de telefone. O autorregistro configurável simplifica o processo de inscrição.
Permite que você registre os usuários rapidamente e com o mínimo de informações. Depois da criação do usuário, você pode criar
o perfil do usuário progressivamente quando eles fazem login mais tarde. Por exemplo, você pode coletar mais informações do
usuário com base no contexto ou no tipo de interação.

Personalize o modelo de email de senha única para verificação de identidade

Personalize os emails de verificação de identidade da sua comunidade. Quando os usuários verificam a própria identidade por email,
o Salesforce envia uma notificação por email genérica com um código de verificação. Você pode reformular a mensagem para
controlar como você se comunica com os seus clientes e parceiros.

Dar aos usuários internos acesso de login a comunidades por meio de um provedor de autenticação externa

Anteriormente, os usuários internos acessavam uma comunidade por meio da página de login da Comunidade ou fazendo login
no Salesforce e acessando a comunidade por meio do logon único (SSO) SAML. Agora os usuários internos podem acessar uma
comunidade por meio de um provedor de autenticação externo para aplicativos que dão suporte ao protocolo OpenID Connect,
como o Facebook.

Defina diferentes políticas de login para usuários internos da comunidade (disponível ao público em geral)

Controle o acesso ao aplicativo Salesforce e às comunidades separadamente. Por exemplo, você pode relaxar as restrições de IP e
de ativação de dispositivos para usuários internos confiáveis, proporcionando uma melhor experiência de login. Além disso, a
autenticação OAuth para usuários internos agora tem suporte em domínios da comunidade.

Melhore a segurança para sites e comunidades restringindo o acesso a registro
para usuários convidados
Para lidar com vulnerabilidades de segurança em potencial, aplicamos uma atualização crítica a sites e comunidades do Salesforce em
5 de outubro de 2018. Essa atualização removeu o acesso a registro padrão para usuários convidados de modo que eles não podem
mais criar, ler, atualizar ou excluir registros do Salesforce. Você pode dar aos usuários acesso a seus registros do Salesforce editando suas
permissões de objeto.

Onde: Essa alteração se aplica a comunidades do Lightning e comunidades Guias do Salesforce + Visualforce acessadas com o Lightning
Experience e o Salesforce Classic. Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Em Configuração, insira Atualizações críticas  na caixa Busca rápida. Em seguida, selecione Atualizações críticas.
Para Acesso a registro restrito para usuários convidados, clique em Confirmar.

• Para comunidades

No Community Builder, clique no ícone Configurações e selecione Geral. Em Perfil do usuário convidado, clique no nome do perfil.
Clique em Editar. Em Permissões de objeto padrão, confirme que o perfil reflete as permissões que você deseja que os usuários
convidados tenham para criar, ler, atualizar e excluir registros do Salesforce.

• Para sites do Salesforce

Em Configuração, insira Sites  na caixa Busca rápida e selecione Sites. Clique no nome do site que você deseja controlar. Clique
em Configurações de acesso público. Em Permissões de objeto padrão, confirme que o perfil reflete as permissões que você
deseja que os usuários convidados tenham para criar, ler, atualizar e excluir registros do Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Impacto à vulnerabilidade da segurança em sites e comunidades do Salesforce
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Usar conjuntos de compartilhamento com todas as licenças de parceiro e cliente
(disponível ao público em geral)
Anteriormente, quando você fazia upgrade para a Comunidade de clientes Plus, perdia o acesso de compartilhamento via conjuntos de
compartilhamento porque eles eram limitados a usuários da Comunidade de clientes. Agora os usuários da sua Comunidade de clientes
retêm os conjuntos de compartilhamento depois de realizarem o upgrade, e você também pode usar as regras de compartilhamento
e o compartilhamento baseado em papel para controlar o acesso a dados. Você pode, inclusive, usar conjuntos de compartilhamento
com usuários que têm licenças da Comunidade de parceiros.

Onde: Essa alteração se aplica a comunidades do Lightning e comunidades Guias do Salesforce + Visualforce acessadas com o Lightning
Experience e o Salesforce Classic. Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: O acesso concedido a usuários por meio de conjuntos de compartilhamento não é transmitido para usuários acima deles nas
hierarquias de papéis ou territórios.

Nota:  A funcionalidade de compartilhar grupo ainda não está disponível para usuários com as licenças Comunidade de clientes
Plus e Comunidade de parceiros.

Use a nova política de segurança de conteúdo para proteger melhor a sua
comunidade
As novas configurações lhe dão a opção de aplicar diferentes níveis de política de segurança de conteúdo (CSP) à sua comunidade,
incluindo CSP rígida. Padrões de CSP rígida protegem você e seus clientes, permitindo conteúdo somente de hosts externos explicitamente
incluídos na lista de permissões para exibição nas suas comunidades e bloqueando todos os scripts em linha.

Onde: Esse recurso está disponível nas comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
e disponíveis nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Acesso irrestrito por hosts de terceiros a um site não é a maneira mais segura de fazer negócios. O Salesforce sempre teve
maneiras de colocar hosts externos na lista de permissões por meio de Sites confiáveis da CSP. Porém, até o momento, éramos um pouco
menos rígidos em Comunidades porque elas eram mais autônomas. Com a adição de recursos como Gerenciamento de conteúdo, mais
controle é necessário. Embora nossa recomendação seja usar CSP rígida, você pode escolher uma opção menos segura que lhe permita
continuar executando scripts em linha com ou sem colocar na lista de permissões.

Nota:  Com a adição desse recurso, removemos a opção "Habilitar CSP mais rígida para componentes do Lightning em comunidades"
no seu Console de atualização crítica.

Como: Com a versão Winter '19, definiremos automaticamente as comunidades existentes para a configuração de CSP menos restritiva
para garantir que continuem funcionando. Novas comunidades serão definidas automaticamente como CSP rígida. Você pode escolher
um nível diferente, se necessário.
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Tabela 1: Opções da política de segurança de conteúdo

DescriçãoNível de segurança do script

Recomendado. Garante que nenhum script em linha possa ser
executado no seu site. Somente recursos não de script, como

CSP rígida: Bloquear scripts em linha e acesso a script a todos os
hosts de terceiros

imagens, de hosts de terceiros aprovados podem ser exibidos
quando adicionados à lista de Sites confiáveis da CSP nas
configurações da organização do Salesforce.

Hosts incluídos na lista de opções com Adicionar site confiável
podem executar scripts em linha na sua comunidade. Recursos

Permitir scripts em linha e acesso a script a hosts de terceiros na
lista de permissões

não de script, como imagens, devem ser colocados separadamente
na lista de permissões por meio de Sites confiáveis da CSP nas suas
configurações de organização do Salesforce.

(Padrão) A configuração é menos segura, mas garante que a sua
comunidade trabalhe conforme o projetado até que você possa
revisar e atualizar seu site.

Permitir scripts em linha e acesso a script a qualquer host de
terceiros

Nota:  Essa opção de CSP será descontinuada na versão
Winter '20. Comece a planejar para a transição agora para
evitar problemas mais tarde.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Protocolo de segurança do conteúdo (CSP) (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Descubra o CMS para Community Cloud (beta)

Aprimore a privacidade da sua comunidade com o recurso de anonimato de IP do
Google
Se você usa o Google Analytics, agora pode ativar o Anonimato de IP do Google para ajudar em preocupações ou conformidade relativas
à privacidade. Proteja a privacidade dos seus clientes com um único clique do mouse.
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Onde: Essa alteração se aplica a comunidades do Lightning e comunidades Guias do Salesforce + Visualforce acessadas com o Lightning
Experience e o Salesforce Classic. Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Esse recurso está disponível a todos os administradores de comunidade.

Como: Habilite esse recurso na guia Avançado das configurações da Comunidade.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Pacote Google Analytics™ para comunidades do Salesforce

Proteja iframes com a proteção contra clickjack em sites e comunidades
Você não precisa mais escolher entre proteger seu site ou comunidade com a proteção contra clickjack ou usar iframes. Agora você
pode gerenciar uma lista de domínios para permitir estruturação e proteger seu site ou comunidade contra ataques de clickjack.

Onde: Essa alteração se aplica a comunidades do Lightning e comunidades Guias do Salesforce + Visualforce acessadas com o Lightning
Experience e o Salesforce Classic. Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Habilitar proteção contra clickjack em comunidades

Habilite o login dos usuários com email, número de telefone ou qualquer identificador
que você escolha
Em apenas alguns cliques, você pode implantar páginas de login que simplificam a forma como os usuários externos realizam login na
sua comunidade. Com o recurso Descoberta de login, você pode permitir que seus usuários externos identifiquem-se usando algo que
não um nome de usuário, como um número de telefone. Em vez de uma senha, eles podem verificar a identidade com um código
enviado o email ou dispositivo móvel. Se a sua organização estiver habilitada com vários Provedores de identidade (IdPs), o login será
um processo de uma etapa; os usuários ignoram totalmente a verificação.

Onde: Esse recurso está disponível em todas as comunidades acessadas com o Lightning Experience, do Salesforce Classic e todas as
versões do aplicativo móvel. Esse recurso está disponível nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Crie páginas de login de Descoberta de login na página Login e registro do Espaço de trabalho de administração. Escolha o tipo
de login da Página de descoberta de login, que gera um manipulador de login que você estende no Apex. Você pode localizar o
manipulador de login na página Configurar classes do Apex. Seu nome começa com AutocreatedDiscLoginHandler.

CONSULTE TAMBÉM:

Permita que usuários externos façam login com seu número de telefone, email ou qualquer identificador de sua escolha
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Permita aos visitantes participar da sua comunidade por email ou telefone
Torne fácil para os clientes participarem da sua comunidade. Em vez de exigir um nome de usuário e senha para registro, deixe que eles
ingressem inserindo o endereço de email ou número de telefone. O autorregistro configurável simplifica o processo de inscrição. Permite
que você registre os usuários rapidamente e com o mínimo de informações. Depois da criação do usuário, você pode criar o perfil do
usuário progressivamente quando eles fazem login mais tarde. Por exemplo, você pode coletar mais informações do usuário com base
no contexto ou no tipo de interação.

Onde: Esse recurso está disponível em todas as comunidades acessadas com o Lightning Experience, do Salesforce Classic e todas as
versões do aplicativo móvel. Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Habilite autorregistro configurável na página Login e registro do Espaço de trabalho de administração. Escolha o tipo de registro
Página de autorregistro configurável, que gera um manipulador de autorregistro que você estende no Apex. Você pode localizar o
manipulador na página Configurar classes do Apex. O nome começa com AutocreatedConfigSelfReg.

CONSULTE TAMBÉM:

Permita aos visitantes se inscrever para a sua comunidade por email ou telefone

Personalize o modelo de email de senha única para verificação de identidade
Personalize os emails de verificação de identidade da sua comunidade. Quando os usuários verificam a própria identidade por email, o
Salesforce envia uma notificação por email genérica com um código de verificação. Você pode reformular a mensagem para controlar
como você se comunica com os seus clientes e parceiros.

Onde: Esse recurso está disponível em todas as comunidades acessadas com o Lightning Experience, do Salesforce Classic e todas as
versões do aplicativo móvel. Esse recurso está disponível nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Habilite o modelo de email Senha única na página Emails do Espaço de trabalho de administração. Em seguida, edite o modelo
de Configuração em Modelos de email.

CONSULTE TAMBÉM:

Adicione sua própria voz aos emails de verificação de identidade padrão do Salesforce

Dar aos usuários internos acesso de login a comunidades por meio de um provedor
de autenticação externa
Anteriormente, os usuários internos acessavam uma comunidade por meio da página de login da Comunidade ou fazendo login no
Salesforce e acessando a comunidade por meio do logon único (SSO) SAML. Agora os usuários internos podem acessar uma comunidade
por meio de um provedor de autenticação externo para aplicativos que dão suporte ao protocolo OpenID Connect, como o Facebook.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Seu desenvolvedor do Salesforce deve atualizar o método do manipulador de registro do Apex createUser(portalId,
userData)  para considerar a criação de usuários internos e externos durante SSO no OpenID Connect para comunidades. Por
exemplo, o desenvolvedor pode usar um único atributo no objeto userData  para determinar se o usuário recém-criado é interno
ou externo.
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Os processos restantes de criação de usuários externos, configuração do site do provedor de serviços e definição do provedor de
autenticação na sua organização permanecem iguais.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce:configurar provedores de autenticação (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Provedores de autenticação externa (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Guia do desenvolvedor do Apex: Interface do RegistrationHandler (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Defina diferentes políticas de login para usuários internos da comunidade (disponível
ao público em geral)
Controle o acesso ao aplicativo Salesforce e às comunidades separadamente. Por exemplo, você pode relaxar as restrições de IP e de
ativação de dispositivos para usuários internos confiáveis, proporcionando uma melhor experiência de login. Além disso, a autenticação
OAuth para usuários internos agora tem suporte em domínios da comunidade.

Onde: Essa alteração aplica-se a comunidades do Lightning e comunidades Guias do Salesforce + Visualforce acessadas com o Lightning
Experience e o Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce. Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Definir diferentes políticas de login para usuários do Salesforce e da comunidade (disponível ao público em geral)

Aprimoramentos de usabilidade e desempenho: Controles da lista de
opções dependentes aprimorados e suporte para parâmetros de consulta
de URL opcionais
Melhore a experiência do seu convidado quando estiver em páginas de registro e desfrute de uma resposta mais rápida da página com
suporte para parâmetros de consulta de URL opcionais.

NESTA SEÇÃO:

Listas de opções dependentes não têm mais um valor padrão selecionado

Listas de opções dependentes em comunidades não têm mais um valor padrão quando são carregadas, assim, elas agora funcionam
da mesma maneira em comunidades e na sua organização interna. Fizemos essa alteração porque as listas de opções não atribuíam
de modo consistente valores padrão em todos os ambientes. Se o design ou o código do seu site supor uma seleção de lista de
opções padrão, será necessário ajustá-lo.

Os usuários convidados são redirecionados a uma página de login ao visitarem páginas de registro

Padronizamos a experiência do usuário convidado para todas as páginas de Registro. Agora, os usuários convidados são redirecionados
a uma página de login quando tentam visitar páginas de Detalhes de registro, Lista de registros ou Lista relacionada de registro.
Anteriormente, os usuários convidados eram redirecionados a um login somente quando tentavam acessar a página de Detalhes
do registro.
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Obtenha uma resposta mais rápida com suporte para parâmetros de consulta de URL opcionais

Para melhorar o desempenho e a flexibilidade, adicionamos suporte a parâmetros de consulta para navigateToURL. Expressões {!EL}
são substituídas automaticamente por uma expressão Aura dinâmica. A expressão Aura é atualizada no tempo de execução para
parâmetros fornecidos pela página atual, como parâmetros da rota ou parâmetros de consulta de URL. Essa alteração melhora o
desempenho porque somente componentes necessários durante eventos de navegação são carregados, em vez de recarregar toda
a página. Porém, essa alteração pode significar que os componentes personalizados podem não funcionar como o esperado.

Reduzir os tempos de carregamento de página com a Rede de entrega de conteúdo da comunidade (disponível ao público em
geral)

Introduzido como um recurso piloto na versão Winter '18, a Rede de entrega de conteúdo da comunidade (CDN) agora está disponível
a todos gratuitamente. Use a CDN para reduzir o tempo de carregamento da página da sua comunidade e melhorar a experiências
dos membros.

Listas de opções dependentes não têm mais um valor padrão selecionado
Listas de opções dependentes em comunidades não têm mais um valor padrão quando são carregadas, assim, elas agora funcionam
da mesma maneira em comunidades e na sua organização interna. Fizemos essa alteração porque as listas de opções não atribuíam de
modo consistente valores padrão em todos os ambientes. Se o design ou o código do seu site supor uma seleção de lista de opções
padrão, será necessário ajustá-lo.

Onde: Essa alteração está disponível em comunidades do Lightning e é acessada com o Lightning Experience e o Salesforce Classic.
Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Considerações sobre campo dependente

Documentação do desenvolvedor: UI de compilação para listas de opções

Os usuários convidados são redirecionados a uma página de login ao visitarem
páginas de registro
Padronizamos a experiência do usuário convidado para todas as páginas de Registro. Agora, os usuários convidados são redirecionados
a uma página de login quando tentam visitar páginas de Detalhes de registro, Lista de registros ou Lista relacionada de registro.
Anteriormente, os usuários convidados eram redirecionados a um login somente quando tentavam acessar a página de Detalhes do
registro.

Onde: Esse recurso está disponível em comunidades do Lightning e comunidades Guias do Salesforce + Visualforce acessadas com o
Lightning Experience e o Salesforce Classic. Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Para o redirecionamento funcionar, o usuário convidado deve poder acessar o objeto correto. Para a página Lista de registros, o
usuário convidado deve ter acesso à entidade adequada. Para a página Lista relacionada de registro, o usuário convidado deve ter acesso
à entidade da lista relacionada e ao registro pai ao qual a lista relacionada está anexada.

Obtenha uma resposta mais rápida com suporte para parâmetros de consulta de
URL opcionais
Para melhorar o desempenho e a flexibilidade, adicionamos suporte a parâmetros de consulta para navigateToURL. Expressões {!EL} são
substituídas automaticamente por uma expressão Aura dinâmica. A expressão Aura é atualizada no tempo de execução para parâmetros
fornecidos pela página atual, como parâmetros da rota ou parâmetros de consulta de URL. Essa alteração melhora o desempenho porque
somente componentes necessários durante eventos de navegação são carregados, em vez de recarregar toda a página. Porém, essa
alteração pode significar que os componentes personalizados podem não funcionar como o esperado.
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Onde: Essa alteração afeta comunidades do Lightning acessadas com o Lightning Experience e o Salesforce Classic. As comunidades
estão disponíveis nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Essa alteração afeta os componentes do Lightning no tempo de execução que têm as seguintes características.

• O componente tem um atributo String obrigatório, que não tem um valor padrão.

• O componente tem um atributo de design correspondente.

• O valor do atributo de design é uma expressão "{!EL}". A expressão pode ser definida como o valor padrão no atributo de design ou
alterando o valor nas propriedades do componente do Community Builder.

• O componente fica em uma página que não tem parâmetro da rota ou das strings de consulta de URL para o valor {!EL}.

Cuidado:  Anteriormente, um componente não era carregado se cumprisse todas essas características. Da versão Winter '19 em
diante, o Aura tenta carregar o componente mesmo assim, o que significa que alguns componentes agora podem aparecer com
erros em uma página.

Por exemplo, se o seu componente tiver um atributo necessário com um valor EL (como {!urlName}, {!topicId}, {!recordId}) e esse
componente estiver em uma página que não forneça esse parâmetro, ele não aparecerá na sua página com um atributo indefinido.

Como: Se você tiver escrito componentes personalizados que cumprem as características acima, verifique seu código para garantir que
não esteja executando operações inseguras em atributos de componente que podem agora estar indefinidos.

Você também pode adicionar uma condicional em torno da marcação do seu componente com base em se o atributo está vazio ou
não.

<aura:renderIf isTrue="{! !empty(v.myAttribute) }">
...
</aura:renderIf>

Como sempre, recomendamos que você teste sua implementação em um sandbox antes de implantá-la em produção.

CONSULTE TAMBÉM:

Documentação do desenvolvedor: referência de force:navigateToURL (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Reduzir os tempos de carregamento de página com a Rede de entrega de conteúdo
da comunidade (disponível ao público em geral)
Introduzido como um recurso piloto na versão Winter '18, a Rede de entrega de conteúdo da comunidade (CDN) agora está disponível
a todos gratuitamente. Use a CDN para reduzir o tempo de carregamento da página da sua comunidade e melhorar a experiências dos
membros.

Onde: Esse recurso está disponível em todas as comunidades acessadas com o Lightning Experience e o Salesforce Classic. A CDN está
disponível nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Provisione e ative a CDN editando seu domínio personalizado. Selecione Salesforce serve o domínio por meio de HTTPS,
usando uma rede de entrega de conteúdo (CDN) parceira do Salesforce e um certificado HTTPS compartilhado e clique em
Salvar.

O provisionamento leva de 2 a 6 horas, mas não requer tempo de inatividade e você recebe um email quando ele é concluído. Quando
estiver concluído, ative seu domínio. A ativação leva de 10 a 15 minutos e deixa sua comunidade temporariamente indisponível, assim,
recomendamos executar esta etapa em um período de baixo tráfego.

Você tem até 5 TB de uso de CDN anualmente. As renovações são automáticas e ocorrem sem nenhum tempo de inatividade. Se você
exceder o limite antes do fim do ciclo, as comunidades na sua organização que estejam usando a CDN serão redirecionadas. Porém, não

372

Aprimoramentos de usabilidade e desempenho: Controles
da lista de opções dependentes aprimorados e suporte para

parâmetros de consulta de URL opcionais

Notas da versão Salesforce Winter '19

https://developer.salesforce.com/docs/component-library/bundle/force:navigateToURL/documentation
https://developer.salesforce.com/docs/component-library/bundle/force:navigateToURL/documentation


se preocupe, você será informado com bastante antecedência. Se você estiver curioso, criamos um relatório que lhe permite manter as
guias nos seus níveis de uso.

Documentação de comunidades: Desfrute de um turbilhão de conteúdos
novinhos da versão Winter
Atualizamos nossas ofertas de conteúdo com várias novas partes que explicam as nuances de compartilhar dados de CRM com segurança
em comunidades. Também fizemos a limpeza de material antigo e consolidamos nosso conteúdo para torná-lo pesquisável na Ajuda
do Salesforce.

Por quê: Compartilhar os dados de CRM certos com as pessoas certas em nossa comunidade é essencial para o sucesso. Porém, entender
exatamente quem vê o que às vezes pode parecer um pouco desencorajador. Nós entendemos. É por isso que criamos uma variedade
de materiais novos que explicam como compartilhar dados na sua comunidade com segurança. É hora de acomodar-se e aproveitar
ótimos novos conteúdos.

• Compartilhar dados de CRM com seus parceiros: Este projeto do Trailhead oferece a você uma experiência prática em definir
configurações de compartilhamento para usuários externos, como padrões organizacionais externos, papéis da conta e a hierarquia
de papéis, regras de compartilhamento e conjuntos de compartilhamento.

• Quem vê o que em comunidades: Esta série em vídeo explica como compartilhar dados com segurança com usuários externos por
portais e comunidades. Aprenda mais sobre padrões organizacionais externos, papéis da conta, regras de compartilhamento e mais.

• Compartilhamento de dados de CRM em um portal ou comunidade: Esse material de consulta prático contém muitos recursos úteis
sobre configurar o compartilhamento de dados para o seu portal ou a sua comunidade.

À medida que recebemos novos materiais, também é hora de dar adeus ao guia Usando modelos para criar comunidades, que foi
descontinuado. Todas as informações desse guia, e muito mais, já estão disponíveis na Ajuda do Salesforce, que é totalmente pesquisável
e está traduzida para todos os idiomas com suporte. Se você preferir baixar o conteúdo, use o guia Configurar e gerenciar comunidades
em vez disso, que consolida todos os tópicos de ajuda em um único PDF.

Outras alterações em comunidades
Saiba mais sobre pequenas mudanças que melhoram a sua experiência com comunidades.

NESTA SEÇÃO:

Use as licenças de Aplicativos externos Lightning e Aplicativos externos Lightning Plus para criar experiências digitais personalizadas

Estamos apresentando duas licenças de usuário da comunidade, Aplicativos externos Lightning e Aplicativos externos Lightning
Plus para clientes que desejam criar experiências digitais altamente personalizadas para uma ampla gama de membros externos.
As licenças incluem mais funcionalidades de plataforma, como objetos personalizados, chamadas à API e armazenamento de dados
e arquivo, para dar suporte à personalização e ao desenvolvimento de aplicativos e aproveitar nossa integração perfeita com a
plataforma Salesforce. A licença de Aplicativos externos Lightning Plus também permite vincular objetos CRM. Você pode combinar
essas licenças com outras licenças da comunidade, ou elas podem ser autônomas.

Encontre todos os recursos de conteúdo da comunidade em um local do espaço de trabalho

Para ajudá-lo a encontrar facilmente todos os novos recursos relacionados a conteúdo para Comunidades, reorientamos e alteramos
o nome de Direcionamento de conteúdo para Gerenciamento de conteúdo em Espaços de trabalho. O Gerenciamento de conteúdo
inclui alguns recursos existentes, como CMS Connect e Tópicos.

Melhor lugar para tempo em feeds

Quando você visita um feed da comunidade na sua área de trabalho ou dispositivo, é mais fácil ver a data e a hora. O carimbo de
data e hora aparece sob o nome do autor, fora do caminho da linha de ações que aparece abaixo do conteúdo.
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Forneça a seus usuários da comunidade de alto volume acesso a registros de privacidade de dados

Agora, os usuários da comunidade de alto volume podem armazenar configurações para privacidade de dados usando o objeto
individual. Use conjuntos de compartilhamento e grupos de compartilhamento para tornar os registros individuais disponíveis.

Atribuir um novo proprietário a vários leads, casos ou objetos personalizados de uma só vez

Use o botão Alterar proprietário no nível da página para atribuir um novo proprietário para até 200 leads, casos ou objetos
personalizados selecionados. Você pode acessar o botão no menu de ação no nível da página em uma exibição de lista ou lista
relacionada no modo de tabela padrão ou nos Links rápidos da lista relacionada.

A permissão de gerenciar usuário do cliente foi removida de todos os perfis padrão

A permissão Gerenciar usuário do cliente foi removida de todos os perfis padrão para dar aos administradores mais controle sobre
quem pode gerenciar usuários do cliente. Você ainda pode conceder esse acesso a usuários que gerenciam usuários do cliente e
do parceiro. Para conceder acesso a perfis padrão, crie um conjunto de permissões com o mesmo acesso que a permissão Gerenciar
usuário do cliente e atribua-o a perfis padrão conforme necessário. Para conceder acesso em perfis personalizados, habilite
manualmente a permissão Gerenciar usuário do cliente ou atribua um conjunto de permissões que conceda as mesmas permissões.

Use as licenças de Aplicativos externos Lightning e Aplicativos externos Lightning
Plus para criar experiências digitais personalizadas
Estamos apresentando duas licenças de usuário da comunidade, Aplicativos externos Lightning e Aplicativos externos Lightning Plus
para clientes que desejam criar experiências digitais altamente personalizadas para uma ampla gama de membros externos. As licenças
incluem mais funcionalidades de plataforma, como objetos personalizados, chamadas à API e armazenamento de dados e arquivo, para
dar suporte à personalização e ao desenvolvimento de aplicativos e aproveitar nossa integração perfeita com a plataforma Salesforce.
A licença de Aplicativos externos Lightning Plus também permite vincular objetos CRM. Você pode combinar essas licenças com outras
licenças da comunidade, ou elas podem ser autônomas.

Onde: Esse recurso está disponível em todas as comunidades acessadas com o Lightning Experience e o Salesforce Classic. Comunidades
estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Encontre todos os recursos de conteúdo da comunidade em um local do espaço de
trabalho
Para ajudá-lo a encontrar facilmente todos os novos recursos relacionados a conteúdo para Comunidades, reorientamos e alteramos o
nome de Direcionamento de conteúdo para Gerenciamento de conteúdo em Espaços de trabalho. O Gerenciamento de conteúdo inclui
alguns recursos existentes, como CMS Connect e Tópicos.

Onde: Esse recurso está disponível em comunidades do Lightning e é acessado com o Lightning Experience e o Salesforce Classic. As
comunidades estão disponíveis nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Você vê o bloco de Gerenciamento de conteúdo quando abre os Espaços de trabalho da comunidade.
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Clique para acessar guias (1) a fim de criar e gerenciar conteúdo, por exemplo, conteúdo nativo, como publicações, e objetos do Salesforce
CRM, como inventário para exibir na sua comunidade (2). Você também pode gerenciar tópicos e recomendações, e seu velho amigo
feeds do CMS Connect (3).

Melhor lugar para tempo em feeds
Quando você visita um feed da comunidade na sua área de trabalho ou dispositivo, é mais fácil ver a data e a hora. O carimbo de data
e hora aparece sob o nome do autor, fora do caminho da linha de ações que aparece abaixo do conteúdo.

Onde: Esse recurso está disponível em comunidades do Lightning e é acessado com o Lightning Experience e o Salesforce Classic.
Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: A data e a hora não se foram. Estão apenas em um lugar melhor.
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Forneça a seus usuários da comunidade de alto volume acesso a registros de
privacidade de dados
Agora, os usuários da comunidade de alto volume podem armazenar configurações para privacidade de dados usando o objeto individual.
Use conjuntos de compartilhamento e grupos de compartilhamento para tornar os registros individuais disponíveis.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades hospedadas em organizações com licenças de Comunidade de clientes,
Comunidade de clientes Plus e Comunidade de parceiros.

Como: Para criar um conjunto de compartilhamento que habilite usuários da comunidade de alto volume a acessar os respectivos
registros individuais, consulte Visão geral do conjunto de compartilhamento.

Atribuir um novo proprietário a vários leads, casos ou objetos personalizados de
uma só vez
Use o botão Alterar proprietário no nível da página para atribuir um novo proprietário para até 200 leads, casos ou objetos personalizados
selecionados. Você pode acessar o botão no menu de ação no nível da página em uma exibição de lista ou lista relacionada no modo
de tabela padrão ou nos Links rápidos da lista relacionada.

Onde: Esse recurso está disponível nas comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
e está disponível nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Selecione até 200 registros e clique em Alterar proprietário no menu de ação no nível da página ou, dependendo do layout da

sua página, clique em  no menu de ação no nível da página e então em Alterar proprietário.
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Na caixa de diálogo Alterar proprietário, insira o nome do novo proprietário, selecione Enviar notificação de email, se necessário, e clique
em Enviar. Você deve ter a permissão Editar para um registro selecionado a fim de alterar o respectivo proprietário.

A permissão de gerenciar usuário do cliente foi removida de todos os perfis padrão
A permissão Gerenciar usuário do cliente foi removida de todos os perfis padrão para dar aos administradores mais controle sobre quem
pode gerenciar usuários do cliente. Você ainda pode conceder esse acesso a usuários que gerenciam usuários do cliente e do parceiro.
Para conceder acesso a perfis padrão, crie um conjunto de permissões com o mesmo acesso que a permissão Gerenciar usuário do
cliente e atribua-o a perfis padrão conforme necessário. Para conceder acesso em perfis personalizados, habilite manualmente a permissão
Gerenciar usuário do cliente ou atribua um conjunto de permissões que conceda as mesmas permissões.

Onde: Essa alteração se aplica a comunidades do Lightning e comunidades Guias do Salesforce + Visualforce acessadas com o Lightning
Experience e o Salesforce Classic. Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: A permissão para gerenciar usuários do cliente só está disponível para usuários com licenças Comunidade de clientes, Comunidade
de parceiros e Comunidade de clientes Plus.

Chatter: Criar rascunhos de publicações, melhoria do foco do cursor,
correção do formato de data

Salve automaticamente suas publicações como rascunhos enquanto compõe. Agora, quando você publica, o cursor vai para o corpo
do texto, em vez de para o campo Para de modo que você possa começar a escrever sua publicação imediatamente.

NESTA SEÇÃO:

Salve suas publicações do Chatter como rascunhos

Você já perdeu seu trabalho enquanto escrevia uma importante publicação do Chatter? Nós sabemos como isso é frustrante. Conheça
Rascunho de publicações, uma nova opção para salvar automaticamente todos os seus itens de feed não publicados.

O foco do cursor no Editor do Chatter mudou

Alteramos o foco do cursor quando você clica no editor do Chatter para publicar algo. Maneira antiga: O foco vai para o campo Para.
Maneira nova: O foco encaixa o cursor na caixa de texto. Ele economiza a etapa de posicionar o cursor para que você possa começar
a publicar imediatamente.

377

Chatter: Criar rascunhos de publicações, melhoria do foco
do cursor, correção do formato de data

Notas da versão Salesforce Winter '19



Salve suas publicações do Chatter como rascunhos
Você já perdeu seu trabalho enquanto escrevia uma importante publicação do Chatter? Nós sabemos como isso é frustrante. Conheça
Rascunho de publicações, uma nova opção para salvar automaticamente todos os seus itens de feed não publicados.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience nas edições Contact Manager, Group, Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Conforme você digita uma nova publicação, o Chatter salva seu trabalho na guia Meus rascunhos. Adicione arquivos, links,
imagens, menções, hashtags e qualquer outro rich text, porque nós salvos todos eles.

Você pode acessar seus rascunhos em Minhas publicações para publicar, editar ou excluir.

Quando você salva uma publicação com uma hashtag, o tópico correspondente não é criado até a publicação ser publicada.

Como: Para ativar Rascunhos de publicação na sua organização, acesse o menu de configuração do Chatter. Na seção Rascunho de
publicações, selecione Permitir rascunho de publicações.

A API REST do Chatter e o Chatter no Apex oferecem suporte a publicações de rascunho.
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O foco do cursor no Editor do Chatter mudou
Alteramos o foco do cursor quando você clica no editor do Chatter para publicar algo. Maneira antiga: O foco vai para o campo Para.
Maneira nova: O foco encaixa o cursor na caixa de texto. Ele economiza a etapa de posicionar o cursor para que você possa começar a
publicar imediatamente.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Contact Manager, Developer, Enterprise, Essentials, Group, Performance,
Professional e Unlimited.

Arquivos: Compartilhamento público de pastas e detalhes de arquivo
em dispositivos móveis

Use links públicos para compartilhar pastas para que você possa distribuir coleções de arquivos para seus funcionários, parceiros, clientes
atuais e clientes potenciais. Acesse detalhes do arquivo de modo dinâmico com páginas de detalhes de arquivo móvel.

NESTA SEÇÃO:

Compartilhe vários arquivos em uma pasta usando links públicos

O que é melhor que compartilhar um único arquivo com um link público? Compartilhar um monte de arquivos de uma só vez! Você
pode criar links públicos para compartilhar pastas, dando aos destinatários dentro ou fora da sua empresa acesso a conjuntos de
arquivos. O link público é um URL criptografado. O Compartilhamento de pasta no Lightning Experience oferece uma alternativa a
Pacotes de conteúdo no Classic.

Adote a mobilidade com a página de Detalhes do arquivo

Agora você tem acesso à página de Detalhes do arquivo nos seus dispositivos móveis. Na página de detalhes, você pode ver uma
visualização do arquivo e detalhes sobre o arquivo, como o proprietário a data da última modificação.

Rastrear estatísticas de arquivo com o cartão de engajamento de arquivo

Quantas vezes as pessoas visualizaram e baixaram seu arquivo? Você pode ver essas estatísticas em uma visão geral no cartão
Engajamento do arquivo na página de detalhes do arquivo. As visualizações e os downloads na vida útil do arquivo são contadas
de todas as interfaces do usuário, incluindo API e dispositivos móveis.

Outras alterações em arquivos

Aprenda mais sobre a retirada de recursos e pequenas alterações à sua experiência de arquivos.

Compartilhe vários arquivos em uma pasta usando links públicos
O que é melhor que compartilhar um único arquivo com um link público? Compartilhar um monte de arquivos de uma só vez! Você
pode criar links públicos para compartilhar pastas, dando aos destinatários dentro ou fora da sua empresa acesso a conjuntos de arquivos.
O link público é um URL criptografado. O Compartilhamento de pasta no Lightning Experience oferece uma alternativa a Pacotes de
conteúdo no Classic.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Qualquer pessoa com o link pode visualizar e baixar os arquivos na pasta. Você pode alterar o conteúdo da pasta a qualquer
momento, e as alterações ocorrem em tempo real. Para remover o acesso à pasta, exclua o link. Para tornar a pasta pública novamente,
crie um novo link.

Como: Adicione o link nas ações no nível de linha da pasta clicando em Link público. Exclua o link do mesmo diálogo clicando na lixeira.
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Nota:  Para baixar arquivos de uma pasta no Safari, primeiro desabilite o bloqueador de pop-up do navegador.

A API REST do Chatter oferece suporte para compartilhamento de pasta.

Adote a mobilidade com a página de Detalhes do arquivo
Agora você tem acesso à página de Detalhes do arquivo nos seus dispositivos móveis. Na página de detalhes, você pode ver uma
visualização do arquivo e detalhes sobre o arquivo, como o proprietário a data da última modificação.

Onde: Essa alteração se aplica ao aplicativo Salesforce nas edições Professional, Enterprise, Performance e Unlimited.

Rastrear estatísticas de arquivo com o cartão de engajamento de arquivo
Quantas vezes as pessoas visualizaram e baixaram seu arquivo? Você pode ver essas estatísticas em uma visão geral no cartão Engajamento
do arquivo na página de detalhes do arquivo. As visualizações e os downloads na vida útil do arquivo são contadas de todas as interfaces
do usuário, incluindo API e dispositivos móveis.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: O cartão Engajamento de arquivo está na página de detalhes do arquivo por padrão. Você pode removê-lo ou adicioná-lo de
volta usando o criador de aplicativos.
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Nota:  Apenas tipos de arquivo que exibem uma visualização recebem contagens de visualizações. Visualizações e downloads
por meio de links públicos ou entregas de conteúdo não contam nas estatísticas de engajamento do arquivo.

Outras alterações em arquivos
Aprenda mais sobre a retirada de recursos e pequenas alterações à sua experiência de arquivos.

NESTA SEÇÃO:

Integrar o Quip e o Salesforce Classic

Permita que os usuários adicionem documentos e planilhas do Quip a contas, oportunidades, leads e à maioria dos outros registros
com base em objetos padrão e personalizados.

Limites diários de entrega de conteúdo ampliados

Você pode visualizar suas entregas de conteúdo mais vezes. Antes, eram 20 mil, agora são 50 mil vezes em um período de 24 horas.
Também aumentamos o limite de largura de banda de 20 GB para 50 GB a cada 24 horas.

Pastas habilitadas para todas as novas bibliotecas

Todas as novas bibliotecas agora têm pastas habilitadas por padrão.

A barra de pesquisa de entrega de conteúdo mudou

Ao criar entregas de conteúdo de uma lista relacionada em um registro, a opção para pesquisar em bibliotecas por um arquivo
existente não está mais disponível. Você pode procurar seu próprio diretório pessoal e carregar o arquivo como um novo arquivo.

Visualizar prévias de conteúdo na página de detalhes do arquivo

Ao visualizar um documento de conteúdo na página de detalhes do conteúdo no Salesforce Classic, você é redirecionado à página
Detalhes do arquivo.

Prévias integrais não estão mais disponíveis sem a guia Arquivos

No Salesforce Classic, os usuários que não têm acesso à guia Arquivos não podem mais abrir miniaturas de arquivo em prévias
integrais. Para ver a prévia integral, mude para o Lightning Experience ou faça o download do arquivo.

Upload de vários arquivos não está disponível para o Microsoft Internet Explorer versões 9 e 10

Com a descontinuação do Flash, o upload de vários arquivos não está mais disponível na guia Arquivos no Salesforce Classic no
Internet Explorer versões 9 e 10. Os usuários desses navegadores podem continuar a carregar arquivos um por vez. Há suporte para
uploads de vários arquivos no Internet Explorer 11.

Integrar o Quip e o Salesforce Classic
Permita que os usuários adicionem documentos e planilhas do Quip a contas, oportunidades, leads e à maioria dos outros registros com
base em objetos padrão e personalizados.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar o QuipCard para o Salesforce Classic (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)
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Limites diários de entrega de conteúdo ampliados
Você pode visualizar suas entregas de conteúdo mais vezes. Antes, eram 20 mil, agora são 50 mil vezes em um período de 24 horas.
Também aumentamos o limite de largura de banda de 20 GB para 50 GB a cada 24 horas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Pastas habilitadas para todas as novas bibliotecas
Todas as novas bibliotecas agora têm pastas habilitadas por padrão.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance e Unlimited.

A barra de pesquisa de entrega de conteúdo mudou
Ao criar entregas de conteúdo de uma lista relacionada em um registro, a opção para pesquisar em bibliotecas por um arquivo existente
não está mais disponível. Você pode procurar seu próprio diretório pessoal e carregar o arquivo como um novo arquivo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Vá para a página de entrega de conteúdo de um arquivo existente e crie a entrega de lá.

Visualizar prévias de conteúdo na página de detalhes do arquivo
Ao visualizar um documento de conteúdo na página de detalhes do conteúdo no Salesforce Classic, você é redirecionado à página
Detalhes do arquivo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Clique na visualização de miniatura para abrir a visualização de várias páginas em tela inteira do arquivo.
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Prévias integrais não estão mais disponíveis sem a guia Arquivos
No Salesforce Classic, os usuários que não têm acesso à guia Arquivos não podem mais abrir miniaturas de arquivo em prévias integrais.
Para ver a prévia integral, mude para o Lightning Experience ou faça o download do arquivo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Upload de vários arquivos não está disponível para o Microsoft Internet Explorer
versões 9 e 10
Com a descontinuação do Flash, o upload de vários arquivos não está mais disponível na guia Arquivos no Salesforce Classic no Internet
Explorer versões 9 e 10. Os usuários desses navegadores podem continuar a carregar arquivos um por vez. Há suporte para uploads de
vários arquivos no Internet Explorer 11.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Aplicativo móvel: Faça mais enquanto estiver em trânsito

Confira os recursos mais recentes para fazer mais, não importa onde você esteja.

NESTA SEÇÃO:

Aplicativo Salesforce: Mais funcionalidade a caminho

A versão mais recente do aplicativo Salesforce inclui os Aplicativos do Rich Publisher para comunidades do Lightning para que você
possa criar publicações mais robustas nos feeds da comunidade. Há mais oportunidades de territórios e funcionalidades de atribuição
também. Esses novos aprimoramentos ajudam a manter seus usuários avançando, não importa onde seus dias atribulados os levem.

Aplicativo Salesforce: Mais funcionalidade a caminho
A versão mais recente do aplicativo Salesforce inclui os Aplicativos do Rich Publisher para comunidades do Lightning para que você
possa criar publicações mais robustas nos feeds da comunidade. Há mais oportunidades de territórios e funcionalidades de atribuição
também. Esses novos aprimoramentos ajudam a manter seus usuários avançando, não importa onde seus dias atribulados os levem.

NESTA SEÇÃO:

Acessar o aplicativo Salesforce

Seus usuários têm várias opções para acessar o Salesforce em dispositivos móveis que cumpram os requisitos mínimos da plataforma.

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.

Acessar o aplicativo Salesforce
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 usando um navegador móvel com suporte em dispositivos móveis Android, Apple ou Windows
selecionados. Essa opção não requer nenhuma instalação.

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.

O aplicativo Salesforce está disponível para todas as edições, exceto Database.com, sem exigir uma licença adicional. A edição e as
licenças do Salesforce de sua organização, bem como o perfil e os conjuntos de permissões atribuídos a um usuário, determinam os
dados e recursos do Salesforce que estarão disponíveis para cada usuário.

Configurar
no site

completo

Web
móvel do
Salesforce

Salesforce
para iOS

Salesforce
para

Android
Aprimoramentos e alterações no aplicativo Salesforce

Suporte a dispositivo e navegador

Requisitos de aplicativo Salesforce atualizados

Recursos de vendas
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Configurar
no site

completo

Web
móvel do
Salesforce

Salesforce
para iOS

Salesforce
para

Android
Aprimoramentos e alterações no aplicativo Salesforce

Gerencie a atribuição de conta do território enquanto estiver em trânsito

Encontre oportunidades dos seus territórios enquanto estiver em trânsito

Oportunidades: Mantenha direitos de edição para proprietários da
oportunidade anteriores

Inclua lembretes com ações rápidas da tarefa

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

Recursos de produtividade

Agendar série de eventos (beta)

Sincronizar série de eventos entre o Microsoft® Calendars e o Salesforce

Sincronizar alterações de eventos feitas por meio da API

Comunidades do Salesforce

Agora você pode conseguir tempo

Usar Rich Publisher Apps nos seus dispositivos móveis

Lógica comercial e automação de processo

Veja as solicitações de aprovação atribuídas às suas filas em todas as
experiências do Salesforce

Requisitos de aplicativo Salesforce atualizados
O Salesforce está disponível em diversas plataformas móveis populares. O Salesforce está analisando os requisitos para usar o Salesforce
para Android, o Salesforce para iOS e a Web móvel do Salesforce. Saiba mais sobre as exigências da plataforma móvel e os dispositivos
que usamos para teste de recursos e desempenho conforme continuamos aprimorando a experiência do Salesforce.

Requisitos da plataforma móvel

Os usuários podem executar o Salesforce em dispositivos móveis que atendam a esses requisitos da plataforma móvel.

Requisitos do navegador móvel
*

Requisitos de sistema operacional e versão

Google Chrome em AndroidAndroid 5.0 ou posterior

Apple Safari em iOSiOS 10,3 ou posterior

* A versão mais recente do navegador móvel é necessária. *Os requisitos de navegador móvel se aplicam apenas à Web móvel do
Salesforce.
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Para permitir a inovação e manter o Salesforce atualizado em um mercado móvel em rápida evolução, os requisitos mínimos da plataforma
estão sujeitos a mudanças a critério exclusivo da Salesforce, com ou sem aviso prévio.

Dispositivos móveis usados para teste do Salesforce

O Salesforce executa teste automatizado e manual de aplicativos do Salesforce para Android, para iOS e para a Web móvel do Salesforce
em um conjunto de dispositivos móveis selecionado. Para a versão Summer '18, esta é a lista de dispositivos usados para teste.

TabletsTelefonesPlataforma

Android • Samsung Tab A 9.7• Google Pixel 2/Pixel 2 XL

• Google Pixel/Pixel XL • Samsung Tab A 8.0

• Google Nexus 6P

• Samsung Galaxy S9

• Samsung Galaxy S8

• Samsung Galaxy S7

• Samsung Galaxy S6

• Samsung Galaxy S5

• Samsung Galaxy Note 5

• Samsung Galaxy Note 4

iOS • iPad Pro 12,9” (2ª geração)• iPhone X

• iPhone 8/8 Plus • iPad Pro 12,9"

• iPad Pro 9,7"• iPhone 7/7 Plus

• iPhone 6S/6S Plus • iPad 2017 (5ª geração)

• iPad Air 2• iPhone 6/6 Plus

• iPhone 5S • iPad Mini 4

• iPhone SE

Os clientes não são impedidos de usar o Salesforce em dispositivos não testados que atendam às exigências de plataforma atuais. O
Salesforce pode não ser capaz de replicar alguns problemas para clientes que utilizam o Salesforce em dispositivos não testados, devido
a personalizações específicas do fabricante.

Para permitir a inovação e manter o Salesforce atualizado em um mercado móvel em rápida evolução, a lista de dispositivos testados
pelo Salesforce está sujeita a mudanças a critério exclusivo da Salesforce, com ou sem aviso prévio.

Atualizações do Salesforce

Clientes cujos dispositivos atendem aos requisitos mínimos da plataforma estão qualificados para receber atualizações e correções
gratuitas de recursos do Salesforce.

Nosso objetivo é lançar atualizações de recursos e funcionalidades do Salesforce móvel que coincidam com cada liberação principal do
Salesforce. Estas informações são fornecidas para ajudá-lo a planejar a sua versão, mas estão sujeitas a mudanças a critério da Salesforce.

Web móvel do Salesforce
Recursos e funcionalidades aprimoradas estão disponíveis automaticamente com cada liberação principal do Salesforce.
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Salesforce para Android e iOS
Recursos e funcionalidades aprimoradas são oferecidas nas principais atualizações de versão. Nosso objetivo é liberar uma versão
principal do Salesforce para Android e do Salesforce para iOS após a conclusão de cada liberação principal do Salesforce para todas
as instâncias de produção. O cronograma de lançamento de uma nova versão principal varia e pode ser afetado por fatores fora do
controle da Salesforce, incluindo novos requisitos da Apple ou Google e mudanças nos sistemas operacionais iOS e Android.

Os clientes podem instalar novas versões principais e versões de correção de erros pela App Store e pelo Google Play, desde que os
dispositivos móveis atendam aos atuais requisitos mínimos de sistema operacional móvel da Salesforce. Se um dispositivo estiver
executando um sistema operacional mais antigo, as versões atualizadas do Salesforce não aparecerão nas lojas de aplicativo.

Serviços de suporte ao cliente para Salesforce

O suporte ao cliente da Salesforce emprega esforços comercialmente viáveis para solucionar problemas com o Salesforce, desde que:

• O dispositivo do usuário atenda aos requisitos mínimos atuais da plataforma

• Os usuários do Salesforce para Android e iOS têm a versão mais recente instalada

Quando os clientes executam o Salesforce em dispositivos testados pela Salesforce, é mais eficiente para nós solucionar problemas. Com
clientes que usam dispositivos não testados, mesmo que atendam aos requisitos mínimos da plataforma, talvez não possamos replicar
alguns problemas devido a personalizações específicas do fabricante do dispositivo.

A execução do Salesforce em dispositivos mais antigos ou dispositivos com baixos recursos de computação e memória pode afetar
negativamente o desempenho quando comparado ao desempenho obtido em dispositivos testados pela Salesforce.

Gerencie a atribuição de conta do território enquanto estiver em trânsito
Os usuários não precisam mais mudar para o site completo para selecionar Avaliar esta conta com relação às regras de território
ao salvar quando estão editando uma conta. Com essa caixa de seleção marcada, o Salesforce executa regras de atribuição quando
uma conta é atualizada e salva. Dessa maneira, as atribuições de território permanecem atualizadas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Developer e Performance
e nas edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud.

Como:
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Se você tiver adicionado a caixa de seleção às propriedades de layout da sua conta no site completo, ela estará disponível quando os
usuários editarem uma conta no aplicativo móvel.

CONSULTE TAMBÉM:

Acionar atribuição de território na atualização da conta no Lightning Experience

Encontre oportunidades dos seus territórios enquanto estiver em trânsito
Os usuários do Gerenciamento de território Enterprise podem encontrar facilmente as contas atribuídas aos seus territórios em exibições
de lista criadas com os filtros Meus territórios e Minhas equipes de território.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Developer e Performance e nas edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud.

Como:

Se você tiver recebido uma exibição de lista de oportunidades com um filtro de território no site completo, o filtro estará disponível para
uso no aplicativo Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Filtrar exibições de lista de oportunidades por território

Financial Services Cloud: Planos de ação, pesquisas do Salesforce,
banco comercial, Bots do Einstein e aprimoramentos de implantação

Padronize os processos de engajamento do cliente com modelos de tarefa de Planos de ação. Descubra o que os clientes estão pensando
com Pesquisas do Salesforce. Dê aos bancários uma visão mais ampla dos clientes com o aplicativo Lightning Commercial Banking
Console. Ajude os clientes a realizarem o autoatendimento com Bots do Einstein para Financial Services Cloud. Além disso, acelere as
operações de inserção e atualização de dados com a estrutura de implantação aprimorada no Financial Services Cloud.
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NESTA SEÇÃO:

Garanta a consistência e a conformidade em processos de engajamento do cliente com planos de ação

Capture tarefas que se repetem em modelos e então automatize sequências de tarefas com um plano de ação. Aprimore a colaboração
e a produtividade atribuindo automaticamente proprietários de tarefas e prazos para engajamentos específicos, como aberturas de
conta, aprovações de empréstimo e processamento de reivindicações. Crie relatórios e painéis para monitorar o progresso e garanta
a conformidade.

Colete insights do cliente com pesquisas do Salesforce

Obtenha feedback do cliente rapidamente com Pesquisas do Salesforce no Financial Services Cloud. Use um editor simples para
criar formulários para coletar dados do cliente. Você pode adicionar uma variedade de tipos de perguntas, incluindo uma pontuação
de satisfação do cliente, para coletar insights úteis dos seus usuários e clientes. Resuma e compartilhe o feedback do cliente em
relatórios e painéis.

Obtenha uma visão mais abrangente de clientes com o Commercial Banking

Os bancários obtêm maior visibilidade dos relacionamentos com os clientes em operações comerciais de empréstimo, gerenciamento
do tesouro, finanças de transação e muito mais com o aplicativo Commercial Banking Console. Além disso, um tipo de registro de
Indicações comerciais torna fácil para gerentes de relacionamento e assistentes de empréstimo fazer indicações entre empresas.

Ajude os clientes a realizarem o autoatendimento com Bots do Einstein

Os Bots do Einstein para Financial Services Cloud ajudam a resolver os principais problemas dos clientes rapidamente, reduzindo o
volume de chamadas para economizar tempo e dinheiro para a sua empresa.

Aprimorar implantações

Acelere as operações de inserção e atualização de dados de Conta e Conta financeira com a estrutura de implantação aprimorada
no Financial Services Cloud. Apresentamos dois novos trabalhos em lote. Um chama recálculos de implantação e o outro atribui
registros ao alojamento relevante após suas operações de dados.

O Financial Services Cloud tem novos objetos

Faça mais com os novos objetos do Financial Services Cloud.

Campos de Novos objetos do Financial Services Cloud

Novos campos estão disponíveis no objeto Conta financeira.

Garanta a consistência e a conformidade em processos de engajamento
do cliente com planos de ação
Capture tarefas que se repetem em modelos e então automatize sequências de tarefas com um plano de ação. Aprimore a colaboração
e a produtividade atribuindo automaticamente proprietários de tarefas e prazos para engajamentos específicos, como aberturas de
conta, aprovações de empréstimo e processamento de reivindicações. Crie relatórios e painéis para monitorar o progresso e garanta a
conformidade.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience nas edições Enterprise, Unlimited e Developer que têm o Financial Services
Cloud habilitado.

Como: Adicione a guia Modelos de plano de ação à barra de navegação e atualize as páginas do Lightning da conta e do cliente para
incluir planos de ação.

Crie modelos para um processo de engajamento do cliente, como uma aprovação de empréstimo, e compartilhe com os proprietários
da tarefa.
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Para cada tarefa do modelo, defina a prioridade, um deslocamento de data (o número de dias para concluir a tarefa), se é obrigatória e
quem é designado à tarefa quando o plano de ação é criado usando o modelo.

Use o modelo de plano de ação para criar um plano de ação para uma conta. Defina a data de início do plano de ação e indique se deseja
ignorar dias não úteis.
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Os usuários veem suas tarefas atribuídas nas visualizações e listas de tarefas, como a linha do tempo de atividade da conta. Eles podem
atualizar o status da tarefa usando as interfaces de tarefa padrão ou a visualização de detalhes do Plano de ação.

Acompanhe o progresso geral na visualização de detalhes do plano de ação.
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Colete insights do cliente com pesquisas do Salesforce
Obtenha feedback do cliente rapidamente com Pesquisas do Salesforce no Financial Services Cloud. Use um editor simples para criar
formulários para coletar dados do cliente. Você pode adicionar uma variedade de tipos de perguntas, incluindo uma pontuação de
satisfação do cliente, para coletar insights úteis dos seus usuários e clientes. Resuma e compartilhe o feedback do cliente em relatórios
e painéis.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services
Cloud está habilitado.

Quem: Uma licença de Criador de pesquisa é necessária para criar pesquisas. O Financial Services Cloud inclui cinco licenças do Criador
de pesquisa.

Como: Para criar pesquisas, atribua um conjunto de permissões de Criador de pesquisa a um usuário e defina configurações de
compartilhamento para objetos da pesquisa. Para enviar pesquisas aos seus clientes, crie e habilite uma comunidade do Salesforce.
Habilite o acesso público à comunidade e associe a comunidade às Pesquisas do Salesforce em configuração.

Obtenha uma visão mais abrangente de clientes com o Commercial
Banking
Os bancários obtêm maior visibilidade dos relacionamentos com os clientes em operações comerciais de empréstimo, gerenciamento
do tesouro, finanças de transação e muito mais com o aplicativo Commercial Banking Console. Além disso, um tipo de registro de
Indicações comerciais torna fácil para gerentes de relacionamento e assistentes de empréstimo fazer indicações entre empresas.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience e em todas as versões do aplicativo móvel Salesforce nas edições Professional,
Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud habilitado.
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Como: Atribua um perfil de Gerente de relacionamento e as permissões relevantes. Atualize e atribua os layouts de página do Commercial
Banking.

Gerentes de relacionamento revisam um resumo das atividades na página inicial do Commercial Banking.

Crie indicações de negócios para capturar e acompanhar novas oportunidades de negócios.
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Obtenha um resumo mais focado no Painel de gerenciamento de relacionamento.

Ajude os clientes a realizarem o autoatendimento com Bots do Einstein
Os Bots do Einstein para Financial Services Cloud ajudam a resolver os principais problemas dos clientes rapidamente, reduzindo o
volume de chamadas para economizar tempo e dinheiro para a sua empresa.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services
Cloud está habilitado.

Quem: Uma licença de Bots do Einstein é necessária para usar Bots do Einstein no Financial Services Cloud.
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Por quê: Melhore a produtividade do agente de atendimento ao cliente automatizando a resolução de solicitações do cliente de rotina
em tempo real em canais digitais, como Web e bate-papo móvel. Colete e qualifica informações do cliente para transferência aprimorada
ao agente. Os agentes de atendimento ao cliente pode analisar a atividade do bot usando gerenciamento de caso e transcrições de
bate-papo.

Como: Inicialize os bots do Einstein por meio de um snap-in para ver como os chatbots podem trabalhar para seus clientes. Realize
algumas configurações simples para integrar o snap-in na mesma página de abertura do banco de amostra fornecida com o pacote.
Você então pode realizar o test-drive do bot.

Para criar seus próprios chatbots, clone o pacote não gerenciado e modifique-o para seus casos de uso específicos de conversa do cliente.
Clientes de Retail Banking podem acessar o bot pelo site do banco.

Aprimorar implantações
Acelere as operações de inserção e atualização de dados de Conta e Conta financeira com a estrutura de implantação aprimorada no
Financial Services Cloud. Apresentamos dois novos trabalhos em lote. Um chama recálculos de implantação e o outro atribui registros
ao alojamento relevante após suas operações de dados.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience e em todas as versões do aplicativo móvel Salesforce nas edições Professional,
Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado.

O Financial Services Cloud tem novos objetos
Faça mais com os novos objetos do Financial Services Cloud.

Novos objetos do Financial Services Cloud
Estes objetos são novos no Financial Services Cloud.

ActionPlan

Representa a instância de um plano de ação, um conjunto de tarefas criadas usando um modelo de plano de ação.

ActionPlanItem

Representa a instância de um item de plano de ação.

ActionPlanShare

Representa uma entrada de compartilhamento em um registro de plano de ação.

ActionPlanTemplate

Representa a instância de um modelo de plano de ação.

ActionPlanTemplateItem

Representa a instância de um item em uma versão de modelo de plano de ação.

ActionPlanTemplateItemValue

Representa a instância de um plano de ação, um conjunto de tarefas criadas usando um modelo de plano de ação.

ActionPlanTemplateShare

Representa uma entrada de compartilhamento em um registro de modelo do plano de ação.

ActionPlanTemplateVersion

Representa a versão de um modelo de plano de ação.
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Campos de Novos objetos do Financial Services Cloud
Novos campos estão disponíveis no objeto Conta financeira.

Novos campos personalizados em Conta financeira
Esse objeto mudou.

HardwareSerial__c
O número de série do hardware associado à conta.

IncomingVolume__c
O volume de transações que chegam pelo serviço.

OutgoingVolume__c
O volume de transações que saem pelo serviço.

OverdraftProtection__c
Indica se um cliente aceita proteção contra saque a descoberto e seus encargos associados.

ServiceType__c
O tipo de serviço realizado.

TargetLimit__c
O limite de itens ou valores que o serviço processa.

Health Cloud: Gerenciamento de utilização, modelo de dados de
plano de saúde, mais aprimoramentos na capacidade de uso

O Health Cloud agora tem suporte para a colaboração contínua entre provedores de saúde e pagantes. Os provedores podem enviar e
rastrear solicitações para autorização, e os pagantes podem processar as solicitações para garantir que os pacientes recebam o atendimento
certo, na hora certa e no lugar certo. Nós adicionamos novos componentes do Lightning para tornar mais fácil criar suas próprias páginas
de registro personalizadas para seus usuários.

NESTA SEÇÃO:

Ofereça tratamento mais personalizado e adequado com o gerenciamento de utilização

O Health Cloud simplifica os processos de gerenciamento de utilização de modo que provedores de saúde e pagadores possam
colaborar perfeitamente em análises de caso. Com o gerenciamento de utilização, você pode ajudar os consumidores com o
tratamento certo, no lugar certo e na hora certa.

Unifique associações, benefícios e pré-autorizações com o modelo de dados de plano de saúde

O Health Cloud agora inclui um modelo de dados específico do setor que simplifica a integração de sistemas de registro, incluindo
associação, benefícios e autorizações, em um único console. Pagadores e provedores podem trabalhar com mais eficiência e entender
melhor as necessidades de seus pacientes e membros.

Seja mais eficiente com melhorias de usabilidade do cartão do paciente

Agora você pode abrir uma página de registro em uma subguia diretamente do cartão do paciente clicando em um link. URLs
externos abrem-se em uma nova guia do navegador. Campos de telefone seguem a configuração da sua CTI. Quando um cartão
do paciente contém 10 ou mais registros, você pode clicar em Mostrar mais para ver outros 25 registros. O cartão do paciente agora
pode renderizar imagens dos campos de fórmula.

O Health Cloud atingiu a linha de chegada

Agora que "terminamos" de traduzir o Health Cloud para o finlandês, nossos amigos na Suomi podem começar a implementar e
usar o Health Cloud no próprio idioma. Suomi on mahtava! (A Finlândia é demais!)
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Proteja dados do Health Cloud com criptografia de plataforma

Se você trabalhar com os dados de paciente, sabemos que terá cuidado para mantê-los seguros. Quando você usa a Criptografia de
plataforma, pode adicionar uma camada extra de proteção a dados do paciente armazenados em uma gama maior de campos e
objetos nos modelos de dados de Gerenciamento de utilização e plano de saúde. Ambos os modelos de dados estão disponíveis
ao público em geral na Spring '18.

Novos objetos do Health Cloud

Esses novos objetos padrão têm suporte para modelos de dados de gerenciamento de utilização e plano de saúde.

Objeto Health Cloud alterado

Para dar suporte ao modelo de dados de Plano de saúde, adicionamos campos personalizados ao objeto Conta.

Componentes novos e alterados do Health Cloud Lightning

Adicionamos dois componentes do Lightning para dar suporte a gerenciamento de utilização, e aprimoramos os componentes de
cartão do paciente e linha do tempo.

Ofereça tratamento mais personalizado e adequado com o gerenciamento
de utilização
O Health Cloud simplifica os processos de gerenciamento de utilização de modo que provedores de saúde e pagadores possam colaborar
perfeitamente em análises de caso. Com o gerenciamento de utilização, você pode ajudar os consumidores com o tratamento certo,
no lugar certo e na hora certa.

Onde: A interface do usuário de gerenciamento de utilização está disponível apenas no Lightning Experience. Você pode instalar e
configurar o gerenciamento de utilização no Lightning Experience ou no Salesforce Classic. Esse recurso está disponível em organizações
em que o Health Cloud está habilitado.

Quando: Os recursos do Gerenciamento de utilização são disponibilizados por meio da nova licença do conjunto de permissões
Plataforma do Health Cloud. Essa licença de conjuntos de permissões é provisionada a todos os clientes do Health Cloud, com base em
seus contratos, após o fim do upgrade da versão de Produção Winter '19. Depois que a licença do conjunto de permissões da Plataforma
do Health Cloud foi provisionada para organizações de produção, você pode replicar uma nova organização de sandbox e ter acesso ao
Gerenciamento de utilização.

Quem: Os usuários devem ter a licença do conjunto de permissões do Health Cloud e da Plataforma do Health Cloud atribuídas a eles.
Além disso, os usuários precisam destes conjuntos de permissões: Licença do conjunto de permissões do Health Cloud e Gerenciamento
de utilização do Health Cloud.

Por quê: Se a sua organização é uma pagadora de atendimento de saúde, como uma seguradora ou um plano de saúde, processar e
atribuir solicitações será mais simples e rápido. Será mais fácil coletar dados de paciente e clínicos do provedor e coordenar a análise de
solicitações de tratamento de clínicos para diretores médicos.

Para provedores de saúde, o gerenciamento de utilização torna fácil enviar solicitações de tratamento rapidamente com menos ligações
e faxes para pré-autorizações.

Como: O Health Cloud fornece novos objetos padrão para dar suporte a um conjunto personalizável de solicitações:

• Solicitações de pré-autorização de fármacos controlados.

• Solicitações de pré-autorização de serviço

• Casos de internação

• Análises concomitantes (permanência contínua)

• Recursos
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• Reclamações queixas

CONSULTE TAMBÉM:

Novos objetos do Health Cloud

Unifique associações, benefícios e pré-autorizações com o modelo de
dados de plano de saúde
O Health Cloud agora inclui um modelo de dados específico do setor que simplifica a integração de sistemas de registro, incluindo
associação, benefícios e autorizações, em um único console. Pagadores e provedores podem trabalhar com mais eficiência e entender
melhor as necessidades de seus pacientes e membros.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do aplicativo Salesforce nas
edições Professional, Performance e Unlimited em que o Health Cloud está habilitado.

Quando: Os recursos do modelo de dados do Plano de saúde são disponibilizados por meio da nova licença do conjunto de permissões
Plataforma do Health Cloud. Essa licença de conjuntos de permissões é provisionada a todos os clientes do Health Cloud, com base em
seus contratos, após o fim do upgrade da versão de Produção Winter '19. Depois que a licença do conjunto de permissões da Plataforma
do Health Cloud foi provisionada para organizações de produção, você pode replicar uma nova organização de sandbox e ter acesso ao
modelo de dados de Plano de saúde.

Por quê: Você pode gerenciar os relacionamentos financeiros dos pacientes, como para quem eles trabalham, que seguro eles têm e
os dependentes incluídos no plano de saúde. Você pode gerenciar detalhes dos benefícios do plano para membros e solicitações de
pré-autorização de tratamento dos membros.

O modelo de dados de plano de saúde inclui estas partes:

• Associação

• Benefícios

• Pré-autorização

O modelo de dados de plano de saúde inclui objetos padrão e tipos de registro em objetos padrão.

Quem: Os usuários devem ter a licença do conjunto de permissões do Health Cloud e da Plataforma do Health Cloud atribuídas a eles.
Além disso, os usuários precisam destes conjuntos de permissões: Licença do conjunto de permissões do Health Cloud e Serviços do
membro do Health Cloud.

Como: Você deve ter o pacote gerenciado Health Cloud instalado na sua organização para habilitar o modelo de dados de plano do
Health Cloud. No Lightning Experience, abra o Gerenciador de objetos em Configuração e selecione o objeto selecionado.

CONSULTE TAMBÉM:

Novos objetos do Health Cloud

Seja mais eficiente com melhorias de usabilidade do cartão do paciente
Agora você pode abrir uma página de registro em uma subguia diretamente do cartão do paciente clicando em um link. URLs externos
abrem-se em uma nova guia do navegador. Campos de telefone seguem a configuração da sua CTI. Quando um cartão do paciente
contém 10 ou mais registros, você pode clicar em Mostrar mais para ver outros 25 registros. O cartão do paciente agora pode renderizar
imagens dos campos de fórmula.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Professional, Performance e Unlimited.
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O Health Cloud atingiu a linha de chegada
Agora que "terminamos" de traduzir o Health Cloud para o finlandês, nossos amigos na Suomi podem começar a implementar e usar o
Health Cloud no próprio idioma. Suomi on mahtava! (A Finlândia é demais!)

Proteja dados do Health Cloud com criptografia de plataforma
Se você trabalhar com os dados de paciente, sabemos que terá cuidado para mantê-los seguros. Quando você usa a Criptografia de
plataforma, pode adicionar uma camada extra de proteção a dados do paciente armazenados em uma gama maior de campos e objetos
nos modelos de dados de Gerenciamento de utilização e plano de saúde. Ambos os modelos de dados estão disponíveis ao público em
geral na Spring '18.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Professional, Performance e Unlimited.

Por quê: Agora você pode criptografar esses campos.

Solicitação de tratamento
• Nome do membro

• Sobrenome do membro

• Número de identificação do membro

• Número do grupo do membro

• Número do registro da instalação

• Notas de internação

• Notas do primeiro revisor

• Notas do diretor médico

• Notas de resolução

• Notas da causa raiz

• Notas da disposição

Fármaco da solicitação de tratamento
• Número da prescrição

Benefício da cobertura
• Notas de participação no pagamento

• Notas deduzíveis

• Notas de participação no plano

• Notas do próprio bolso

• Notas máximas do tempo de vida

• Notas do benefício

• Identificador do sistema de origem
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Item de benefício da cobertura
• Código do tipo de serviço

• Tipo de serviço

• Notas

• Nível de cobertura

• Identificador do sistema de origem

Plano do membro
• Número do membro

• Número do grupo

• Número do emissor

• Afiliação

• Médico de atendimento primário

• Identificador do sistema de origem

Plano do adquirente
• Número do plano

• Tipo de serviço

• Sistema de origem

• Identificador do sistema de origem

Associação de planos do adquirente
• ID da associação de planos do adquirente

• Status

• Sistema de origem

• Identificador do sistema de origem

Nota:  A criptografia determinística não está disponível para campos de texto longos. Isso inclui qualquer campo com "Notas" no
nome.

CONSULTE TAMBÉM:

Criptografia de plataforma Shield: Mais campos para criptografar e mais suporte de API, novo serviço de chave somente em cache

Ajuda do Salesforce: Campos criptografáveis

Bem-vindo à Shield Platform Encryption para Health Cloud

Novos objetos do Health Cloud
Esses novos objetos padrão têm suporte para modelos de dados de gerenciamento de utilização e plano de saúde.

Onde: Disponível nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.
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Quem: Para acessar os objetos, os administradores devem instalar o pacote gerenciado do Health Cloud e atribuir a Licença de conjuntos
de permissões do Health Cloud e as licenças do conjunto de permissões da Plataforma Health Cloud aos usuários.

CareDiagnosis

Representa os detalhes de um diagnóstico, incluindo tipo de código, nome e descrição. Você pode associar um ou mais diagnósticos
de tratamento a uma solicitação de tratamento.

CarePreauth

Representa os detalhes dos itens de uma pré-autorização para tratamento sob o plano de um membro.

CarePreauthItem

Representa os detalhes dos itens incluídos em uma pré-autorização para tratamento sob o plano de um membro.

CareRequest

Representa os detalhes gerais de uma solicitação relacionada a tratamento, incluindo informações do membro, data de admissão
e motivo para a decisão. Uma única solicitação pode conter vários diagnósticos, serviços ou fármacos. Solicitações de tratamento
incluem pré-autorizações para fármacos e serviços, notificações de admissão, revisão concomitante de admissões, recursos,
reivindicações e reclamações.

CareRequestConfiguration

Representa os detalhes de um tipo de registro, como solicitação de serviço, solicitação de fármaco ou solicitação de admissão. Você
pode associar um ou mais tipos de registro a uma solicitação de tratamento.

CareRequestDrug

Representa os detalhes de um fármaco solicitado, incluindo nome, concentração, frequência e instruções para administração. Você
pode associar uma ou mais solicitações de fármaco a uma solicitação de tratamento.

CareRequestItem

Representa os detalhes de uma solicitação de serviço de tratamento, incluindo nome, modificadores e a data efetiva.

CoverageBenefit

Representa os benefícios fornecidos a um membro coberto por um plano do comprador.

CoverageBenefitItem

Representa os itens de benefício fornecidos a um membro coberto por um plano do comprador.

MemberPlan

Representa detalhes sobre a cobertura de seguro para um membro ou assinante.

PurchaserPlan

Representa o plano de pagamento que um comprador disponibiliza aos seus membros e dependentes do membro.

PurchaserPlanAssn

Representa os planos que são oferecidos por um adquirente aos seus membros.

PlanBenefit

Representa os benefícios padrão disponíveis sob o plano do comprador oferecido aos seus membros.
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PlanBenefitItem

Representa os detalhes de um benefício disponível sob o plano do comprador oferecido aos seus membros.

CONSULTE TAMBÉM:

Unifique associações, benefícios e pré-autorizações com o modelo de dados de plano de saúde

Ofereça tratamento mais personalizado e adequado com o gerenciamento de utilização

Guia do administrador do Health Cloud: Configurar solicitações de tratamento

Guia do usuário do Health Cloud: Obter aprovação de tratamento

Guia do usuário do Health Cloud: Aprovar ou negar tratamento

Objeto Health Cloud alterado
Para dar suporte ao modelo de dados de Plano de saúde, adicionamos campos personalizados ao objeto Conta.

Onde: Disponível nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. Os campos personalizados estão disponíveis quando você instala o
pacote gerenciado do Health Cloud.

Quem: Para acessar os campos personalizados, os administradores devem instalar o pacote gerenciado do Health Cloud e atribuir a
Licença de conjuntos de permissões do Health Cloud e as licenças do conjunto de permissões da Plataforma Health Cloud aos usuários.

Adicionamos os seguintes campos ao objeto Conta:

PayerType__c
Descrição do tipo de pagador.

TaxID__c
Número de ID tributário do pagador.

SourceSystem__c
Nome do sistema do qual os detalhes do pagador são adquiridos.

Componentes novos e alterados do Health Cloud Lightning
Adicionamos dois componentes do Lightning para dar suporte a gerenciamento de utilização, e aprimoramos os componentes de cartão
do paciente e linha do tempo.

Onde: Disponível nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Novos componentes de gerenciamento de utilização
Criar solicitação de tratamento

Permite aos usuários criar e enviar uma solicitação para análise de gerenciamento de utilização. Você pode ter qualquer número de
componentes Criar solicitação de tratamento em qualquer página do Lightning. Você pode configurar cada componente Criar
solicitação de tratamento para criar uma solicitação de um destes tipos:

• Internação

• Recurso

• Reclamação

• Análise concomitante

• Solicitação de fármaco
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• Queixa

• Solicitação de serviço

Para ficar pronto em menos tempo, instale o pacote não gerenciado de Extensões de solicitação de tratamento do Health Cloud.
Ele contém um aplicativo com os tipos de registro, os layouts de página e outros metadados para dar suporte a gerenciamento de
utilização.

Detalhes da solicitação de tratamento
Fornece informações sobre objetos associados em páginas de registro de Caso. Você pode exibir dados dos objetos Solicitação de
tratamento, do Item de solicitação de tratamento, do Fármaco da solicitação de tratamento e do Diagnóstico da solicitação de
tratamento.

Novos componentes de informações do paciente
O Cartão do paciente foi dividido em componentes que você pode usar separadamente para criar páginas de detalhes do registro no
Criador de aplicativo Lightning. Estes são os novos componentes:

Linha do tempo do paciente para Health Cloud
Habilita os usuários a exibir os eventos e as atividades de saúde de um paciente em ordem cronológica. Pode ser usado em qualquer
página em que o objeto tem uma pesquisa para Conta.

Tarefas do plano de tratamento
Habilita os usuários a criar e gerenciar atividades relacionadas a um plano de tratamento. Você pode usá-lo em qualquer página de
registro de Caso.

Mapa da equipe de tratamento
Exibe uma visualização gráfica do relacionamento entre os membros da equipe de tratamento. Você pode usá-lo em qualquer página
de registro de Caso.

Lista da equipe de tratamento
Fornece uma lista de membros da equipe de tratamento. Você pode usá-lo em qualquer página de registro de Caso.

Lacunas no tratamento
Permite aos usuários detectar lacunas no tratamento do paciente. Você pode usá-lo em qualquer página de registro de Caso.

Componentes alterados
O componente Cartão do paciente para Health Cloud existente agora pode ser usado em qualquer página de detalhes do registro do
Lightning Experience em que o objeto tenha uma pesquisa para a Conta.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do administrador do Health Cloud: Configurar solicitações de tratamento

Guia do usuário do Health Cloud: Obter aprovação de tratamento

Guia do usuário do Health Cloud: Aprovar ou negar tratamento
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Personalização: O piloto de Próxima melhor ação do Einstein e
aprimoramentos ao Criador de aplicativo Lightning e ao Fluxo do
Lightning

Continue tornando sua organização mais inteligente com o piloto de Próxima melhor ação do Einstein. Torne suas páginas do Lightning
mais dinâmicas e úteis com um novo parâmetro de regra de visibilidade do componente e novos componentes. Turbine seus fluxos
com uma variedade de novos componentes de tela, limites expandidos e a habilidade de implantar fluxos e processos como ativos.

NESTA SEÇÃO:

Próxima melhor ação do Einstein: Ações e ofertas recomendadas usando estratégias (piloto)

Integre regras de negócios, modelos preditivos e dados, dentro e fora do Salesforce, para fornecer a oferta certa no momento certo
para a pessoa certa. Talvez você tenha ofertas relevantes apenas sob condições específicas, como um upgrade ou um desconto. Ou
talvez os agentes de serviço tenham várias maneiras de auxiliar os clientes, e você queira conduzir o agente até a ação mais adequada.
Considere usar a Próxima melhor ação do Einstein.

Preveja o que está por vir nos seus negócios com o Criador de previsões do Einstein (beta)

O Criador de previsões do Einstein continua seu programa beta nessa versão de manutenção. Quando você compra o Einstein
Analytics Plus ou o Einstein Predictions, obtém o Criador de previsões do Einstein gratuitamente.

Lightning App Builder: Aprimoramentos de regra de visibilidade de componente, Edição de aplicativo gerenciado e novos componentes

Obtenha mais controle sobre quem vê quais componentes usando regras de visibilidade com base em permissões do usuário padrão
e personalizadas. Editar aplicativos mapeados dentro do Criador de aplicativo Lightning. Expanda suas páginas do Lightning com
novos componentes.

Fluxo do Lightning: Componentes de tela à beça, suporte para CI/CD, ampliando os limites

Adicione mais funcionalidades às suas telas de fluxo com sete novos componentes de tela. Se a sua organização implanta alterações
usando um modelo de integração e implantação contínuas, você agora poderá implantar processos e fluxos como ativos. Também
tornamos mais fácil rastrear cobertura de teste de processo e fluxo. Não permita que os limites da organização o impeçam de
automatizar processos de negócio. Por padrão, você agora obtém mais processos e fluxos totais, processos e fluxos ativos e entrevistas
de fluxo em espera ou em pausa.

Proteção de dados e privacidade: Preferências de consentimento usando a API REST, o acesso do usuário da comunidade a registros
de privacidade de dados

Independentemente de você estar ou não em conformidade com a proteção de dados e regras de privacidade, como a Norma de
proteção de dados geral (GDPR), acompanhe determinadas preferências de privacidade quando seus clientes solicitá-las. Registros
de privacidade de dados, com base no objeto individual, o ajudam a fazer isso.

AppExchange: Recomendações personalizadas e filtros de pesquisa

Encontre soluções do AppExchange que lhe interessam com a nova seção Recomendado para você. Obtenha recomendações de
solução personalizadas com base em suas pesquisas passadas, instalações e outros aspectos da sua experiência com o AppExchange.
Use filtros de pesquisa para aprimorar soluções que correspondem às suas necessidades de negócios.

Configuração geral: Melhoria do gerenciamento de campo personalizado (piloto), ferramentas de importação e integração em
configuração, solicitações de aprovação para filas

Veja o local em que um campo personalizado é referenciado, como uma fórmula, layout ou relatório com o botão Onde isto é usado?
(piloto). A nova página Integrações em Configuração é seu local centralizado para ferramentas de importação e integração. Veja
suas solicitações de aprovação em filas, não importa que experiência do Salesforce você esteja usando.

404

Personalização: O piloto de Próxima melhor ação do Einstein
e aprimoramentos ao Criador de aplicativo Lightning e ao

Fluxo do Lightning

Notas da versão Salesforce Winter '19



Próxima melhor ação do Einstein: Ações e ofertas recomendadas usando
estratégias (piloto)
Integre regras de negócios, modelos preditivos e dados, dentro e fora do Salesforce, para fornecer a oferta certa no momento certo para
a pessoa certa. Talvez você tenha ofertas relevantes apenas sob condições específicas, como um upgrade ou um desconto. Ou talvez
os agentes de serviço tenham várias maneiras de auxiliar os clientes, e você queira conduzir o agente até a ação mais adequada. Considere
usar a Próxima melhor ação do Einstein.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Nota: Fornecemos a Próxima melhor ação do Einstein a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer a
concordância com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce.
Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. A Próxima melhor ação do Einstein 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 para a Próxima melhor ação do Einstein no
IdeaExchange.

Quem: Para gerenciar as propostas que você apresenta, os usuários precisam da permissão Gerenciar todos os dados ou Gerenciar
propostas da próxima melhor ação. Para gerenciar estratégias, os usuários precisam da permissão Gerenciar todos os dados ou Gerenciar
estratégias de recomendação da próxima melhor ação.

Por quê: Por exemplo, quando um agente abre um registro de contato, o componente Próxima melhor ação do Einstein executa uma
estratégia que refina o conjunto de propostas. A estratégia produz duas recomendações para esse contato.

• A primeira oferta é recomendada porque o cliente é um cliente de empréstimo existente, e a oferta do cartão é considerada uma
venda incremental adequada.

• A segunda oferta é recomendada porque a origem de crédito do cliente está acima de um determinado limite.

Como: Crie propostas que representem suas ofertas e ações personalizadas. Quando um usuário aceita uma recomendação, um fluxo
de tela é iniciado.

Crie estratégias de recomendação que consultem dados, tomem decisões e filtrem ou classifiquem suas propostas.

Para exibir recomendações da sua estratégia, use o Criador de aplicativos do Lightning e adicione o componente Próxima melhor ação
do Einstein a uma página de registro do Lightning. Como opção, usando o Community Builder, adicione o componente Ações sugeridas
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a uma página da comunidade do Lightning. Para páginas do Visualforce, use o Lightning Out para adicionar o componente
lightning:nextBestAction.

Atualizações relacionadas para desenvolvedores
Componentes do Lightning

Componente alterado: lightning:nextBestActions

API REST do Chatter
Recursos novos e alterados: Executar uma estratégia

Chatter no Apex
Métodos novos e alterados: Executar uma estratégia

Preveja o que está por vir nos seus negócios com o Criador de previsões
do Einstein (beta)
O Criador de previsões do Einstein continua seu programa beta nessa versão de manutenção. Quando você compra o Einstein Analytics
Plus ou o Einstein Predictions, obtém o Criador de previsões do Einstein gratuitamente.

Quem: Esse recurso está disponível a administradores com licença do Einstein Analytics Plus ou do Einstein Predictions.

Onde: O Criador de previsões do Einstein está disponível no Lightning Experience, na Enterprise Edition.

Nota:  Como um recurso beta, o Criador de previsões do Einstein é uma amostra 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 Criador de previsões do Einstein no grupo Salesforce
Einstein na Trailblazer Community. Para obter informações sobre a ativação desse recurso na sua organização, entre em contato
com a Salesforce.

Como: Localize o Criador de previsões do Einstein em Configuração na seção Plataforma do Einstein. Pode ser que haja também um
bloco útil que o leve diretamente a ele.

406

Preveja o que está por vir nos seus negócios com o Criador
de previsões do Einstein (beta)

Notas da versão Salesforce Winter '19

https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F93A0000009SdH
https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F93A0000009SdH


CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Campos personalizados em previsões, fluxos automatizados para bots, visualização de dados mais rápida e
detecção de imagem aprimorada

Lightning App Builder: Aprimoramentos de regra de visibilidade de
componente, Edição de aplicativo gerenciado e novos componentes
Obtenha mais controle sobre quem vê quais componentes usando regras de visibilidade com base em permissões do usuário padrão
e personalizadas. Editar aplicativos mapeados dentro do Criador de aplicativo Lightning. Expanda suas páginas do Lightning com novos
componentes.

NESTA SEÇÃO:

Definir a visibilidade do componente com base em permissões de usuário personalizadas ou padrão

Agora você pode tornar as páginas do Lightning mais dinâmicas configurando filtros de visibilidade de componente com base nas
permissões da pessoa que está visualizando a página. Por exemplo, você pode criar uma regra para um componente para exibir
para usuários com uma permissão específica, mas que fique oculto de todas as outras pessoas. Há suporte para filtros de visibilidade
do componente para componentes padrão, componentes personalizados e componentes do AppExchange.

Editar aplicativos gerenciados com o Criador de aplicativo Lightning

Aplicativos instalados de um pacote gerenciado não usam mais o assistente Editar aplicativo para personalizar as configurações. Em
vez disso, selecione Editar no Gerenciador de aplicativo para um aplicativo do Lightning gerenciado e faça suas alterações usando
o Criador de aplicativo Lightning.

Sugerir ações e ofertas aos seus usuários do Lightning Experience (piloto)

Direcione seus usuários para a melhor próxima etapa com o componente Próxima melhor ação do Einstein. Esse componente aplica
uma estratégia que refina suas propostas e recomenda ações ou ofertas, como um upgrade, um desconto ou um serviço. Você
define a estratégia com as condições e as regras que determinam que propostas exibir aos seus usuários. Esse componente está
disponível como parte do piloto Próxima melhor ação do Einstein.
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Adicionar o componente de atalhos de texto para painéis de aplicativos de email

Economize tempo de seus representantes de vendas quando eles escreverem emails com as mesmas frases. Os representantes que
usam a integração do Outlook com o Inbox e o Inbox Beta para Gmail podem salvar as frases que usam mais frequentemente e
adicioná-las a um email.

Rótulos atualizados no Assistente de criação de aplicativo e no Criador de aplicativo Lightning

Nós admitimos. Somos insistentes em termos de precisão e estilo de rótulo. Para torná-los mais limpos e simétricos, revisamos alguns
dos rótulos e cabeçalhos de guia que você vê no assistente de criação de aplicativo Lightning e na seção Configurações do aplicativo
do Criador de aplicativo Lightning.

Rótulos melhores para formatos em regras de visibilidade de componente

Anteriormente, os valores para formatos em regras de visibilidade de componente eram Pequeno, Médio e Grande. Para tornar mais
fácil entender a que tipo de dispositivo o filtro se aplica, esses rótulos foram atualizados para Telefone, Tablet e Desktop. Também
alteramos o valor do campo Formato para Dispositivo.

Mostrar aos usuários do Salesforce IoT dados com o componente do Lightning de Insights de IoT

Adicione o componente Insights de IoT a qualquer página de registros do Lightning, como casos, ordens de trabalho e ativos, para
mostrar aos usuários do Salesforce IoT dados em todo o Salesforce.

Componentes do Lightning não são mais adicionados automaticamente às páginas

Anteriormente, se você clicasse em um componente na paleta do Criador de aplicativo Lightning quando nada estava selecionado
na tela, o componente era adicionado à primeira região vazia da página. Agora, antes de você adicionar um componente a uma
página clicando nele na paleta, você deve selecionar um ponto de inserção na tela ( ).

Definir a visibilidade do componente com base em permissões de usuário
personalizadas ou padrão
Agora você pode tornar as páginas do Lightning mais dinâmicas configurando filtros de visibilidade de componente com base nas
permissões da pessoa que está visualizando a página. Por exemplo, você pode criar uma regra para um componente para exibir para
usuários com uma permissão específica, mas que fique oculto de todas as outras pessoas. Há suporte para filtros de visibilidade do
componente para componentes padrão, componentes personalizados e componentes do AppExchange.

Onde: Essa alteração se aplica aos componentes em páginas de registro, de Início e de aplicativo no Lightning Experience nas edições
Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: 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.
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Editar aplicativos gerenciados com o Criador de aplicativo Lightning
Aplicativos instalados de um pacote gerenciado não usam mais o assistente Editar aplicativo para personalizar as configurações. Em vez
disso, selecione Editar no Gerenciador de aplicativo para um aplicativo do Lightning gerenciado e faça suas alterações usando o Criador
de aplicativo Lightning.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Sugerir ações e ofertas aos seus usuários do Lightning Experience (piloto)
Direcione seus usuários para a melhor próxima etapa com o componente Próxima melhor ação do Einstein. Esse componente aplica
uma estratégia que refina suas propostas e recomenda ações ou ofertas, como um upgrade, um desconto ou um serviço. Você define
a estratégia com as condições e as regras que determinam que propostas exibir aos seus usuários. Esse componente está disponível
como parte do piloto Próxima melhor ação do Einstein.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Nota: Fornecemos a Próxima melhor ação do Einstein a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer a
concordância com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce.
Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. A Próxima melhor ação do Einstein 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 para a Próxima melhor ação do Einstein no
IdeaExchange.

Quem: Quando um usuário aceita uma sugestão, um fluxo de tela é iniciado. Para executar um fluxo, seus usuários devem ter a permissão
Executar fluxo ou o campo Usuário do fluxo ativado na página de detalhes do usuário.

Adicionar o componente de atalhos de texto para painéis de aplicativos de email
Economize tempo de seus representantes de vendas quando eles escreverem emails com as mesmas frases. Os representantes que
usam a integração do Outlook com o Inbox e o Inbox Beta para Gmail podem salvar as frases que usam mais frequentemente e adicioná-las
a um email.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Empresas com o Inbox habilitado podem adicionar o componente Atalhos de texto aos seus painéis da aplicação do email.

Rótulos atualizados no Assistente de criação de aplicativo e no Criador de aplicativo
Lightning
Nós admitimos. Somos insistentes em termos de precisão e estilo de rótulo. Para torná-los mais limpos e simétricos, revisamos alguns
dos rótulos e cabeçalhos de guia que você vê no assistente de criação de aplicativo Lightning e na seção Configurações do aplicativo
do Criador de aplicativo Lightning.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.
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Como: Isto é o que mudou.

Novo rótuloRótulo anterior

Itens de utilitárioSelecionar itens de utilitário

Itens de navegaçãoSelecionar itens

Perfis de usuárioAtribuir a perfis de usuário

Rótulos melhores para formatos em regras de visibilidade de componente
Anteriormente, os valores para formatos em regras de visibilidade de componente eram Pequeno, Médio e Grande. Para tornar mais
fácil entender a que tipo de dispositivo o filtro se aplica, esses rótulos foram atualizados para Telefone, Tablet e Desktop. Também
alteramos o valor do campo Formato para Dispositivo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Mostrar aos usuários do Salesforce IoT dados com o componente do Lightning de
Insights de IoT
Adicione o componente Insights de IoT a qualquer página de registros do Lightning, como casos, ordens de trabalho e ativos, para
mostrar aos usuários do Salesforce IoT dados em todo o Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Mostre seus dados do Salesforce IoT em qualquer lugar no Salesforce com IoT Insights

Componentes do Lightning não são mais adicionados automaticamente às páginas
Anteriormente, se você clicasse em um componente na paleta do Criador de aplicativo Lightning quando nada estava selecionado na
tela, o componente era adicionado à primeira região vazia da página. Agora, antes de você adicionar um componente a uma página
clicando nele na paleta, você deve selecionar um ponto de inserção na tela ( ).

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Fluxo do Lightning: Componentes de tela à beça, suporte para CI/CD,
ampliando os limites
Adicione mais funcionalidades às suas telas de fluxo com sete novos componentes de tela. Se a sua organização implanta alterações
usando um modelo de integração e implantação contínuas, você agora poderá implantar processos e fluxos como ativos. Também
tornamos mais fácil rastrear cobertura de teste de processo e fluxo. Não permita que os limites da organização o impeçam de automatizar
processos de negócio. Por padrão, você agora obtém mais processos e fluxos totais, processos e fluxos ativos e entrevistas de fluxo em
espera ou em pausa.

NESTA SEÇÃO:

Automatize mais processos comerciais com maiores limites por organização

Os limites padrão para processos e fluxos totais, processos e fluxos ativos e grupos de ações agendadas ou entrevistas de fluxo que
estão aguardando processamento aumentaram.

Monitore seus processos e fluxos com novos direitos baseados em uso

Agora você pode ver direitos baseados em uso para o uso de entrevistas de fluxo na sua organização.

Design de processo e fluxo: Novos componentes da tela prontos para uso, validação para componentes da tela personalizados

Crie telas mais atraentes em menos tempo com os novos componentes da tela. Os desenvolvedores podem validar componentes
personalizados da tela quando os usuários passam para outra tela.

Distribuição de fluxo: Fluxos recomendados, Fluxos em Bots do Einstein, suporte para CI/CD

Estamos oferecendo suporte a várias maneiras novas de colocar seus fluxos para funcionar. Você pode recomendar fluxos de tela
para os usuários certos no momento certo com o piloto Próxima melhor ação do Einstein. Ou permitir que os usuários escolham
com qual fluxo começar na Lista de ações guiadas nos aplicativos de navegação padrão. Agora há suporte para fluxos inicializados
automaticamente em diálogos do bot do Einstein. Para quem está implantando fluxos entre ambientes do Salesforce, adicionamos
suporte para práticas de implantação e integração contínuas.

Rastreie a cobertura de teste de processo e fluxo

Se a sua organização usa testes do Apex para validar processos e fluxos inicializados automaticamente, você provavelmente estará
interessado em saber qual é a sua cobertura de fluxo de teste. Estamos lançando dois objetos de API de ferramentas que você pode
consultar para calcular a cobertura de teste para processos e fluxos inicializados automaticamente.

Automatize mais processos comerciais com maiores limites por organização
Os limites padrão para processos e fluxos totais, processos e fluxos ativos e grupos de ações agendadas ou entrevistas de fluxo que estão
aguardando processamento aumentaram.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Aumentamos três limites por organização. O limite total e ativo de fluxos e processos são os limites por organização para cada
tipo de processo ou fluxo. Por exemplo, sua organização pode ter até 4 mil fluxos de tela e até 4 mil processos invocáveis. Anteriormente,
esses limites cobriam todos os processos e tipos de fluxo por organização.

Winter '19Summer '18 e anterioresLimite por organização

4.000 por processo ou tipo de fluxo1.000Total de processos e fluxos

2.000 por processo ou tipo de fluxo500Processos e fluxos ativos
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Winter '19Summer '18 e anterioresLimite por organização

50.00030.000Grupos de ações agendadas ou entrevistas
de fluxo que estão aguardando
processamento

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Tipos de fluxo

Monitore seus processos e fluxos com novos direitos baseados em uso
Agora você pode ver direitos baseados em uso para o uso de entrevistas de fluxo na sua organização.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer. Para entrevistas de fluxo extras e entrevistas de fluxo pausadas ou em espera nas edições Enterprise, Performance
e Unlimited, contate o executivo da conta do Salesforce.

Como: Em Configuração, insira Empresa  na caixa Busca rápida e selecione Informações sobre a empresa. Seu uso mensal de
entrevistas de fluxo e entrevistas de fluxo em pausa e em espera aparece na lista relacionada Direitos baseados em uso.

Importante:  Direitos baseados em uso para processos e fluxos não estão imediatamente disponíveis para organizações. Depois
que uma organização é provisionada com os direitos, você pode começar a monitorar o uso mensal. Essa ativação do recurso por
organização está ocorrendo durante o período de lançamento da versão.

Edições Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Edições Essentials e ProfessionalDireito baseado em uso por
organização

50.00030.000Máximo de entrevistas de fluxo em pausa e
em espera

20.0002.000Máximo de entrevistas de fluxo com UI por
mês

100.000.00010.000.000Máximo de entrevistas de fluxo sem UI por
mês

Design de processo e fluxo: Novos componentes da tela prontos para uso, validação
para componentes da tela personalizados
Crie telas mais atraentes em menos tempo com os novos componentes da tela. Os desenvolvedores podem validar componentes
personalizados da tela quando os usuários passam para outra tela.

NESTA SEÇÃO:

Componente de tela de fluxo: Mais tipos de entrada e listas de opções dependentes

Novos componentes da tela expandem suas opções ao solicitar dados de seus usuários por meio de telas de fluxo. Você pode capturar
tipos de entradas mais específicos, como endereços de email, nomes e números de telefone e aproveitar as dependências de campo
da sua organização para exibir listas de opções de dependências.
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Lembrar-se de valores inseridos anteriormente em componentes da tela de fluxo

Por padrão, componentes da tela não têm memória. Se um usuário inserir um valor, navegar para outra tela e voltar à tela do
componente, o valor inserido pelo usuário será perdido. Agora os fluxos lembram-se do valor para cada atributo que você configura
nas guias Entradas e Saídas do componente da tela.

Evite criar vários processos de alteração de registro para um objeto

Quando você seleciona o objeto para um novo processo de alteração de registro, o Criador de processos exibe uma lista de processos
de alteração de registro associados ao objeto.

Adicionar funções de validação a componentes da tela personalizados

Agora você pode adicionar validação personalizada aos seus componentes personalizados da tela.

Fluxos estendidos com sistemas e aplicativos de terceiros usando soluções de fluxo no AppExchange

Descubra uma coleção crescente de ações de fluxo criadas pelo parceiro que podem economizar o tempo e o esforço da criação
de suas próprias integrações de terceiros. Exemplos de ações de fluxo disponíveis incluem aceitar pagamentos em cartão de crédito,
realizar verificações de crédito e previsões climáticas. Se você estiver consultando um parceiro ou ISV, poderá compartilhar suas
soluções de fluxo no Salesforce AppExchange.

CONSULTE TAMBÉM:

Use o PATCH em seu esquema de serviços externos

Componente de tela de fluxo: Mais tipos de entrada e listas de opções dependentes
Novos componentes da tela expandem suas opções ao solicitar dados de seus usuários por meio de telas de fluxo. Você pode capturar
tipos de entradas mais específicos, como endereços de email, nomes e números de telefone e aproveitar as dependências de campo
da sua organização para exibir listas de opções de dependências.

NESTA SEÇÃO:

Exiba listas de opções dependentes em telas de fluxo

Adicione listas de opções dependentes às suas telas de fluxo com apenas alguns cliques. O novo componente da tela Lista de opções
dependente aproveita as dependências de campo que você já definiu na sua organização.

Capture nomes em telas de Fluxo

É mais fácil capturar um nome em uma tela de fluxo. O novo componente da tela Nome gera um formulário de nome com até seis
campos diferentes.

Permitir aos usuários do fluxo aceitar com uma alternância

Está entediado com as caixas de seleção tradicionais nas suas telas de fluxo? Capture valores de sim/não, ligado/desligado ou
verdadeiro/falso com o novo componente da tela de Alternância.

Permita aos usuários do fluxo selecionar um valor numérico com um seletor

Precisa capturar um valor numérico em uma tela de fluxo? Experimente o novo componente da tela chamado Seletor. Com o Seletor,
você pode configurar a faixa de valores válidos, e o usuário desfruta de uma melhor visualização.

Capture e valide endereços de email nas telas de fluxo

Capture facilmente endereços de email em telas de fluxo usando o novo componente de tela de Email no Designer de fluxo de
nuvem. O componente verifica se cada valor inserido é um endereço de email válido.

Capture números de telefone em telas de Fluxo

Capture facilmente números de telefone em telas de fluxo usando o novo componente de tela de Telefone no Designer de fluxo
de nuvem.
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Capture URLs em telas de Fluxo

Capture facilmente URLs em telas de Fluxo usando o novo componente de tela de URL no Designer de fluxo de nuvem.

Exiba listas de opções dependentes em telas de fluxo

Adicione listas de opções dependentes às suas telas de fluxo com apenas alguns cliques. O novo componente da tela Lista de opções
dependente aproveita as dependências de campo que você já definiu na sua organização.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer. Há suporte para componentes da tela apenas no Tempo de execução de fluxo do Lightning.

Como: Em um elemento de Tela, adicione um campo de Componentes do Lightning. Para o Componente do Lightning, selecione
flowruntime:dependentPicklists e use a guia Inputs para configurar quais campos da lista de opções da sua organização usar.

Por exemplo, uma dependência de campo é definida entre as listas de opções Sobremesa e Sabor em um objeto personalizado. Para
exibir as listas de opções em uma tela de fluxo, você configura um componente de Listas de opções dependentes. O componente usa
a dependência de campo para restringir as opções para Sabor com base no que o usuário seleciona para Sobremesa.

Nota:  Com esse componente, você não precisa parar em dois níveis. Você pode exibir três listas de opções. A segunda lista de
opções depende da primeira, e a terceira depende da segunda.

Capture nomes em telas de Fluxo

É mais fácil capturar um nome em uma tela de fluxo. O novo componente da tela Nome gera um formulário de nome com até seis
campos diferentes.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer. Há suporte para componentes da tela apenas no Tempo de execução de fluxo do Lightning.

Como: Em um elemento de Tela, adicione um campo de Componentes do Lightning. Selecione o componente do Lightning
flowruntime:name. Use a guia Entradas para configurar o cabeçalho que aparece acima do grupo de campos de nome e quais campos
de nome exibir.
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Permitir aos usuários do fluxo aceitar com uma alternância

Está entediado com as caixas de seleção tradicionais nas suas telas de fluxo? Capture valores de sim/não, ligado/desligado ou
verdadeiro/falso com o novo componente da tela de Alternância.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer. Há suporte para componentes da tela apenas no Tempo de execução de fluxo do Lightning.

Como: Em um elemento de Tela, adicione um campo de Componentes do Lightning. Para o Componente do Lightning, selecione
flowruntime:toggle e use a guia Entradas para configurar os rótulos da alternância.

Permita aos usuários do fluxo selecionar um valor numérico com um seletor

Precisa capturar um valor numérico em uma tela de fluxo? Experimente o novo componente da tela chamado Seletor. Com o Seletor,
você pode configurar a faixa de valores válidos, e o usuário desfruta de uma melhor visualização.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer. Há suporte para componentes da tela apenas no Tempo de execução de fluxo do Lightning.

Como: Em um elemento de Tela, adicione um campo de Componentes do Lightning. Para o Componente do Lightning, selecione
flowruntime:slider e use a guia Entradas para configurar o rótulo e a faixa do seletor.

Capture e valide endereços de email nas telas de fluxo

Capture facilmente endereços de email em telas de fluxo usando o novo componente de tela de Email no Designer de fluxo de nuvem.
O componente verifica se cada valor inserido é um endereço de email válido.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer. Há suporte para componentes da tela apenas no Tempo de execução de fluxo do Lightning.

Como: Em um elemento de Tela, adicione um campo de Componentes do Lightning. Para Componente do Lightning, selecione
flowruntime:email e use a guia Entradas para configurar o rótulo do campo de email, o valor padrão e o texto do espaço reservado.

Capture números de telefone em telas de Fluxo

Capture facilmente números de telefone em telas de fluxo usando o novo componente de tela de Telefone no Designer de fluxo de
nuvem.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer. Há suporte para componentes da tela apenas no Tempo de execução de fluxo do Lightning.

Como: Em um elemento de Tela, adicione um campo de Componentes do Lightning. Para Componente do Lightning, selecione
flowruntime:phone e use a guia Entradas para configurar o rótulo do campo de telefone, o texto do espaço reservado e o padrão para
valores válidos.

Capture URLs em telas de Fluxo

Capture facilmente URLs em telas de Fluxo usando o novo componente de tela de URL no Designer de fluxo de nuvem.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer. Há suporte para componentes da tela apenas no Tempo de execução de fluxo do Lightning.

Como: Em um elemento de Tela, adicione um campo de Componentes do Lightning. Para o Componente do Lightning, selecione
flowruntime:url e use a guia Entradas para configurar o rótulo do campo de URL, o valor padrão e o padrão para valores válidos.

Lembrar-se de valores inseridos anteriormente em componentes da tela de fluxo
Por padrão, componentes da tela não têm memória. Se um usuário inserir um valor, navegar para outra tela e voltar à tela do componente,
o valor inserido pelo usuário será perdido. Agora os fluxos lembram-se do valor para cada atributo que você configura nas guias Entradas
e Saídas do componente da tela.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer. Há suporte para componentes da tela apenas no Tempo de execução de fluxo do Lightning.
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Como: Para reter o valor de um atributo enquanto um usuário navega entre telas, adicione o atributo às guias Entradas e Saídas no
componente da tela.

Exemplo: Suponha que você use o componente da tela Email em uma tela de confirmação de endereço de email. No componente
Email, o atributo Valor representa o endereço de email. Configure a guia Entradas para definir o atributo Valor como o valor da
variável {!existingEmail}, que é definida anteriormente no fluxo para o endereço de email do usuário. Configure a guia
Saídas para mapear o atributo Valor para a variável {!confirmedEmail}.

Quando Madison Rigsby executa o fluxo e vê a tela de configuração de email, o atributo Valor já está definido como
mrigsby@salesforce.com  conforme a configuração da guia Entradas.

Madison altera esse valor para madison.rigsby@salesforce.com  e clica em Avançar. Quando Madison clica em
Anterior para voltar para a tela de confirmação de email, ela vê o valor de endereço de email como
madison.rigsby@salesforce.com.

Evite criar vários processos de alteração de registro para um objeto
Quando você seleciona o objeto para um novo processo de alteração de registro, o Criador de processos exibe uma lista de processos
de alteração de registro associados ao objeto.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Por quê: Recomendamos restringir sua organização a um processo de alteração de registro por objeto. Quanto mais processos de
alteração de registro estão associados a um objeto, mais provável é que sua organização exceda os limites, como consulta SOQL. Além
disso, se você criar vários processos de alteração de registro para um objeto, o Salesforce não poderá garantir que processos são avaliados
em primeiro ou segundo ou sétimo lugar.

Sempre que você visualizar uma lista de processos no nó do Objeto, considere adicionar a um processo existente, em vez de criar outro.
Recomendamos automatizar tudo em um processo por objeto sempre que possível.
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Adicionar funções de validação a componentes da tela personalizados
Agora você pode adicionar validação personalizada aos seus componentes personalizados da tela.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer. Há suporte para componentes da tela apenas no Tempo de execução do Lightning.

Como: Parar fornecer suporte de validação para um componente da tela personalizado, adicione um atributo validate  do tipo
Aura.Action  às declarações do seu componente. Use um método init  do controlador para definir o atributo validate  a
uma função que realize uma determinação de validação. A função é executada quando o usuário do fluxo clica em Avançar ou quando
um componente executa a função de navegação. A função de validação deve retornar dois parâmetros: isValid  e errorMessage.
Se isValid  for definido como false, a tentativa de prosseguir será cancelada e o valor de errorMessage  será exibido.

Aqui está um exemplo de como implementar suporte de validação.

<aura:component implements="lightning:availableForFlowScreens" access="global">
<!--When the component renders, it calls init handler.-->
<aura:handler name="init" value="{!this}" action="{!c.init}"/>

<!--Declare the validation attribute so it can store the validation logic.-->
<aura:attribute name="validate" type="Aura.Action"/>

<!-- component markup -->
</aura:component>

({
init: function(cmp, event, helper) {

// Set the validate attribute to a function that includes validation logic.
cmp.set('v.validate', function() {

if(/* true conditions */) {
return { isValid: true };

}
else {

//If the component is invalid, return the isValid parameter as false and
return an error message.

return {
isValid: false,
errorMessage: '/*A message that helps your user enter a valid value

or explains what went wrong.*/'
};

}})
}

})

Atualizações relacionadas para desenvolvedores

Componentes do Lightning
Novo atributo de validação na interface lightning:availableForFlowScreens.

Fluxos estendidos com sistemas e aplicativos de terceiros usando soluções de fluxo no AppExchange
Descubra uma coleção crescente de ações de fluxo criadas pelo parceiro que podem economizar o tempo e o esforço da criação de
suas próprias integrações de terceiros. Exemplos de ações de fluxo disponíveis incluem aceitar pagamentos em cartão de crédito, realizar
verificações de crédito e previsões climáticas. Se você estiver consultando um parceiro ou ISV, poderá compartilhar suas soluções de
fluxo no Salesforce AppExchange.
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Quando: Soluções de fluxo no AppExchange estão disponíveis em 12 de setembro de 2018.

Como: No AppExchange, clique em Soluções por tipo, então clique em Soluções de fluxo. Encontre uma ação de fluxo e siga a
documentação do provedor para instalá-la. Para compartilhar suas soluções de fluxo, inscreva-se para uma conta do Programa de
parceiros do AppExchange.

CONSULTE TAMBÉM:

Trailhead: Fundamentos do parceiro do AppExchange

AppExchange: Soluções de fluxo

Distribuição de fluxo: Fluxos recomendados, Fluxos em Bots do Einstein, suporte para
CI/CD
Estamos oferecendo suporte a várias maneiras novas de colocar seus fluxos para funcionar. Você pode recomendar fluxos de tela para
os usuários certos no momento certo com o piloto Próxima melhor ação do Einstein. Ou permitir que os usuários escolham com qual
fluxo começar na Lista de ações guiadas nos aplicativos de navegação padrão. Agora há suporte para fluxos inicializados automaticamente
em diálogos do bot do Einstein. Para quem está implantando fluxos entre ambientes do Salesforce, adicionamos suporte para práticas
de implantação e integração contínuas.

NESTA SEÇÃO:

Use estratégias para recomendar fluxos a usuários e membros da comunidade (Piloto)

Em vez de exibir todos os fluxos o tempo todo, exiba os fluxos corretos no momento certo para as pessoas certas com a Próxima
melhor ação do Einstein. Crie uma estratégia que integre regras de negócios, modelos preditivos e dados, dentro e fora do Salesforce,
para mostrar aos usuários as ofertas e as ações sugeridas.

Permita aos usuários convidados da comunidade acessar fluxos

Agora é possível dar a usuários não autenticados acesso a fluxos das suas comunidades. Crie telas de registro do usuário multipeça
com árvores de decisão diretamente da página de login da sua comunidade.

Inicialize fluxos em aplicativos de navegação padrão com o Fluxo do Lightning para serviço

Conduza seus usuários por um processo de várias etapas, como script de chamada, com o Fluxo do Lightning para serviço e a Lista
de ações guiadas. Ajude seus agentes de serviço e representantes de vendas a fornecer experiência consistente para os clientes.
Quando houver uma transferência, os clientes não precisarão recomeçar nem repetir tarefas. Anteriormente, você podia adicionar
o componente Lista de ações guiadas somente a páginas de registro em um aplicativo de console.

Use fluxos inicializados automaticamente nos bots do Einstein – nenhuma codificação necessária

Traga seus processos automatizados para os Bots do Einstein. Abra um caso, atualize um contato, acione uma jornada. Chame fluxos
inicializados automaticamente usando as caixas de diálogo do seu bot. Conduza os clientes em processos de várias etapas, diretamente
na conversa de bate-papo. Configure essa solução eficiente com cliques, não código.

Implante processos e fluxos ativos usando conjuntos de alterações ou a API de metadados

Você pode escolher implantar processos e fluxos como parte de um modelo de integração e entrega contínuas sem ativá-lo
manualmente. Antes, processos e fluxos eram sempre implantados como inativos. Uma nova configuração conforme implanta uma
nova versão ativa de um processo ou fluxo por meio de conjuntos de alterações ou API de metadados.

Números de versão são omitidos dos nomes de arquivo de fluxo na API

Quando você recupera ou implanta a versão mais recente de um fluxo, o Salesforce não adiciona mais um número ao fim de cada
nome do fluxo. Antes de implantar metadados de fluxo usando a API versão 44.0, atualize seus arquivos de fluxo com a API de
metadados ou a Salesforce CLI para remover os números de versão.
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Use estratégias para recomendar fluxos a usuários e membros da comunidade (Piloto)
Em vez de exibir todos os fluxos o tempo todo, exiba os fluxos corretos no momento certo para as pessoas certas com a Próxima melhor
ação do Einstein. Crie uma estratégia que integre regras de negócios, modelos preditivos e dados, dentro e fora do Salesforce, para
mostrar aos usuários as ofertas e as ações sugeridas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Nota: Fornecemos a Próxima melhor ação do Einstein a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer a
concordância com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce.
Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. A Próxima melhor ação do Einstein 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 para a Próxima melhor ação do Einstein no
IdeaExchange.

Permita aos usuários convidados da comunidade acessar fluxos
Agora é possível dar a usuários não autenticados acesso a fluxos das suas comunidades. Crie telas de registro do usuário multipeça com
árvores de decisão diretamente da página de login da sua comunidade.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Inicialize fluxos em aplicativos de navegação padrão com o Fluxo do Lightning para serviço
Conduza seus usuários por um processo de várias etapas, como script de chamada, com o Fluxo do Lightning para serviço e a Lista de
ações guiadas. Ajude seus agentes de serviço e representantes de vendas a fornecer experiência consistente para os clientes. Quando
houver uma transferência, os clientes não precisarão recomeçar nem repetir tarefas. Anteriormente, você podia adicionar o componente
Lista de ações guiadas somente a páginas de registro em um aplicativo de console.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Se você tiver usado o componente Lista de ações guiadas em um aplicativo de console, o procedimento para configurá-lo em
um aplicativo de navegação padrão será o mesmo. Em um aplicativo de navegação padrão, quando um registro que tem um fluxo
associado é aberto, o fluxo é inicializado em uma janela pop-up, em vez de em uma subguia.

Associe registros a fluxos usando ferramentas de automação do Salesforce; No Criador de aplicativo Lightning, adicione o componente
Lista de ações guiadas a um registro. Você pode configurar fluxos padrão para canais específicos, como telefone e bate-papo, e especificar
quais fluxos você deseja que os usuários completem primeiro e por último.

Quando um fluxo é inicializado na Lista de ações guiadas, ele é executado em uma janela pop-up. Quando o processo é concluído, a
pop-up se fecha e o componente é atualizado para mostrar o status como concluído.
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CONSULTE TAMBÉM:

Guia do Fluxo do Lightning para desenvolvedor de serviço

Fluxo do Lightning para serviço: Novo nome e novos recursos para ajudar os agentes a manterem-se no caminho certo

Use fluxos inicializados automaticamente nos bots do Einstein – nenhuma codificação necessária
Traga seus processos automatizados para os Bots do Einstein. Abra um caso, atualize um contato, acione uma jornada. Chame fluxos
inicializados automaticamente usando as caixas de diálogo do seu bot. Conduza os clientes em processos de várias etapas, diretamente
na conversa de bate-papo. Configure essa solução eficiente com cliques, não código.

Onde: Os Bots do Einstein estão disponíveis no Lightning Experience e no Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer. A configuração dos Bots do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.

Quem: O Einstein Bots está disponível para organizações com licenças de usuário do Service Cloud e do Live Agent. Cada organização
recebe 25 conversas de Bots do Einstein por mês para cada Usuário do Live Agent com uma assinatura ativa. Para utilizar totalmente a
página Desempenho dos Bots do Einstein, também é necessário ter o Service Cloud Analytics.

CONSULTE TAMBÉM:

Turbine seu bot com fluxos inicializados automaticamente, sem necessidade de codificação

Implante processos e fluxos ativos usando conjuntos de alterações ou a API de metadados
Você pode escolher implantar processos e fluxos como parte de um modelo de integração e entrega contínuas sem ativá-lo manualmente.
Antes, processos e fluxos eram sempre implantados como inativos. Uma nova configuração conforme implanta uma nova versão ativa
de um processo ou fluxo por meio de conjuntos de alterações ou API de metadados.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Como: Você pode optar por implantar processos e fluxos ativos. Em Configuração, insira Configurações de automação de
processos  na caixa Busca rápida e selecione Configurações de automação de processo. Selecione Implantar processos e
fluxos como ativos.

Quando você implanta um processo ou fluxo ativo, o Salesforce executa os testes do Apex da sua organização e confirma que uma
quantidade suficiente dos seus processos e fluxos testou a cobertura. Especificamente, os testes do Apex devem inicializar pelo menos
75% do número total de processos ativos e fluxos ativos iniciados automaticamente na sua organização. O percentual necessário é igual
ao requisito de cobertura de código para o Apex code. Se o percentual necessário não for atendido, a implantação será revertida.

Atualizações relacionadas para desenvolvedores

API de metadados
Objeto de resultado atualizado: DeployResult

Apex
Chamada SOAP atualizada: runTests()

CONSULTE TAMBÉM:

Números de versão são omitidos dos nomes de arquivo de fluxo na API

Atualize arquivos de fluxo para a versão 44.0 com a API de metadados

Faça o upgrade de arquivos de fluxo para a API versão 44.0 com a Salesforce CLI

Números de versão são omitidos dos nomes de arquivo de fluxo na API
Quando você recupera ou implanta a versão mais recente de um fluxo, o Salesforce não adiciona mais um número ao fim de cada nome
do fluxo. Antes de implantar metadados de fluxo usando a API versão 44.0, atualize seus arquivos de fluxo com a API de metadados ou
a Salesforce CLI para remover os números de versão.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Importante:  Essa alteração se aplica apenas a recuperar ou implantar fluxos por meio da API de metadados ou da Salesforce CLI.
Não se aplica a abrir ou salvar fluxos no Designer de fluxo de nuvem.

Por quê: Anteriormente, um número de versão era acrescentado ao nome do fluxo. Essa prática interferia nas práticas de integração e
implantação contínuas. Por exemplo, uma vez que cada versão de fluxo tinha um nome de arquivo diferente, as organizações não
podiam rastrear as alterações em um sistema de controle de versão, o que, por sua vez, podia causar problemas de implantação.

Como: Os nomes de fluxo não incluem mais o número de versão ao implantar ou recuperar por meio da API de metadados ou da
Salesforce CLI. Quando você implanta ou recupera um fluxo, nós obtemos somente a versão mais recente.

O nome de versão mais recente de um fluxo na API
versão 44.0

O nome de versão mais recente de um fluxo na API
versão 43.0 e anteriores

myflow  (em que o número de versão mais recente não é mais
anexado)

myflow-3  (em que 3  é o número de versão mais recente)

• Se você implantar e recuperar usando a API versão 44.0 sem fazer o upgrade dos arquivos de fluxo, os arquivos de fluxo recuperados
não terão mais números de versão acrescentados. Se você implantar com definições de fluxo, os números de versão ativos nas
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definições de fluxo substituirão os campos de status nos fluxos. Por exemplo, o número de versão ativo na definição de fluxo é a
versão 3, e a versão mais recente do fluxo é a 4 com um campo de status Ativo. Depois de implantar seu fluxo, a versão ativa será a
3.

• Se você não implantar e recuperar usando a API versão 44.0, poderá continuar usando a API versão 43.0 e anteriores, e os nomes de
arquivo de fluxo continuarão a acrescentar números de versão.

Atualizações relacionadas para desenvolvedores

API de metadados
Tipo de metadados do Fluxo atualizado com essas alterações.

• Alterado o comportamento do campo fullName.

• Adicionado o novo campo status.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualize arquivos de fluxo para a versão 44.0 com a API de metadados

Faça o upgrade de arquivos de fluxo para a API versão 44.0 com a Salesforce CLI

Implante processos e fluxos ativos usando conjuntos de alterações ou a API de metadados

Atualize arquivos de fluxo para a versão 44.0 com a API de metadados

Para dar suporte à integração e à entrega contínuas de práticas de desenvolvimento, os nomes de fluxo não incluem mais o número de
versão ao implantar por meio da API de metadados. Antes de implantar metadados de fluxo usando a API versão 44.0, atualize seus
arquivos de fluxo com a API de metadados para remover os números de versão. Quando você conclui o upgrade, pode realizar a integração
com um sistema de controle de versão sem preocupar-se com a mudança de nomes de arquivo de fluxo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Como: Para fazer o upgrade dos seus arquivos de fluxo com a API de metadados, garanta que:

• O arquivo package.xml  seja definido para a API versão 44.0.

• O diretório flows  não inclui versões de fluxo não utilizadas.

• Para cada fluxo ativo, o campo status  mostra Ativo. Um fluxo sem um valor de status  seja implantado ou recuperado com
o status Rascunho.

• O diretório flowDefinitions  está vazio.

• Para a versão mais recente de cada fluxo, o nome do arquivo não inclui um número de versão. Por exemplo, altere myflow-3.flow
para myflow.flow.

Como parte desse upgrade, as definições de fluxo não são mais necessárias quando você implanta ou recupera com a API de metadados.
Se você implantar com definições de fluxo, o número de versão ativa na definição de fluxo substituirá o campo status  do fluxo. Por
exemplo, o número de versão ativo na definição de fluxo é a versão 3, e a versão mais recente do fluxo é a 4 com um status Ativo. Depois
de implantar o seu fluxo, a versão 3 é a ativa.

Atualizações relacionadas para desenvolvedores

API de metadados
Tipo de metadados do Fluxo atualizado com essas alterações.

• Alterado o comportamento do campo fullName.
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• Adicionado o novo campo status.

CONSULTE TAMBÉM:

Implante processos e fluxos ativos usando conjuntos de alterações ou a API de metadados

Faça o upgrade de arquivos de fluxo para a API versão 44.0 com a Salesforce CLI

API de metadados

Faça o upgrade de arquivos de fluxo para a API versão 44.0 com a Salesforce CLI

Para dar suporte à integração e à entrega contínuas de práticas de desenvolvimento, os nomes de fluxo não incluem mais o número de
versão ao efetuar push ou pull por meio da Salesforce CLI. Antes de efetuar push dos metadados de fluxo usando a API versão 44.0 e de
efetuar pull dos metadados de fluxo de uma organização Summer '19, faça o upgrade dos arquivos de fluxo com o Salesforce CLI para
remover os números de versão. Quando você conclui o upgrade, pode realizar a integração com um sistema de controle de versão sem
preocupar-se com a mudança de nomes de arquivo de fluxo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Como: Para fazer o upgrade dos seus arquivos de fluxo com a Salesforce CLI, garanta que:

• Você instala a versão de pré-lançamento da CLI (para usar esse recurso antes do lançamento da Salesforce CLI v44 em 13 de outubro
de 2018).

sfdx plugins:install salesforcedx@pre-release

Garanta que você tenha a versão de pré-lançamento.

sfdx plugins --core
salesforcedx 44.0.1-xx

Quando lançarmos oficialmente a v44 em meados de outubro de 2018, desinstale a versão de pré-lançamento e, em seguida, execute
o comando update.

sfdx plugins:uninstall salesforcedx

sfdx update

• O arquivo sfdx-project.json  está definido como "sourceApiVersion": "44.0".

• O diretório flows  não inclui versões de fluxo não utilizadas.

• Para cada fluxo ativo, o campo status  mostra Ativo. Um fluxo sem um valor de status  seja implantado ou recuperado com
um status Rascunho.

• O diretório flowDefinitions  está vazio.

• Para a versão mais recente de cada fluxo, o nome do arquivo não inclui um número de versão. Por exemplo, altere
myflow-1.flow-meta.xml  para myflow.flow-meta.xml.

Como parte desse upgrade, as definições de fluxo não são mais necessárias quando você implanta ou recupera por meio da API de
metadados. Se você implantar com definições de fluxo, o número de versão ativa na definição de fluxo substituirá o campo status
do fluxo. Por exemplo, o número de versão ativo na definição de fluxo é a versão 3, e a versão mais recente do fluxo é a 4 com um status
Ativo. Depois de implantar o seu fluxo, a versão 3 é a ativa.

Para reduzir problemas de implantação, ao efetuar push do seu código de origem para uma organização teste, não reutilize a organização
teste existente.
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Atualizações relacionadas para desenvolvedores

API de metadados
Tipo de metadados do Fluxo atualizado com essas alterações.

• Alterado o comportamento do campo fullName.

• Adicionado o novo campo status.

CONSULTE TAMBÉM:

Implante processos e fluxos ativos usando conjuntos de alterações ou a API de metadados

Atualize arquivos de fluxo para a versão 44.0 com a API de metadados

Salesforce CLI: Participe da evolução

Rastreie a cobertura de teste de processo e fluxo
Se a sua organização usa testes do Apex para validar processos e fluxos inicializados automaticamente, você provavelmente estará
interessado em saber qual é a sua cobertura de fluxo de teste. Estamos lançando dois objetos de API de ferramentas que você pode
consultar para calcular a cobertura de teste para processos e fluxos inicializados automaticamente.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Por quê: Quando você implanta um processo ou fluxo ativo, o Salesforce executa os testes do Apex da sua organização e confirma que
uma quantidade suficiente dos seus processos e fluxos testou a cobertura.

Como: FlowTestCoverage representa a cobertura deteste para um fluxo por um método de teste do Apex. Os registros de
FlowElementTestCoverage são criados quando um método de teste do Apex executa um elemento de fluxo.

Para calcular a cobertura de teste geral para uma versão de fluxo, consulte o objeto FlowTestCoverage. O objeto FlowElementTestCoverage
não é usado para calcular a cobertura de teste.

SELECT Id, ApexTestClassId, TestMethodName, FlowVersionId, NumElementsCovered,
NumElementsNotCovered
FROM FlowTestCoverage
WHERE flowversionid='301RM0000004GiK'

Para obter informações sobre os elementos executados por uma execução de teste, consulte o objeto FlowElementTestCoverage. Por
exemplo, essa consulta retorna o número de elementos únicos que foram executados.

SELECT count_distinct(ElementName)
FROM FlowElementTestCoverage
WHERE FlowVersionId='301RM0000004GiK'

Atualizações relacionadas para desenvolvedores
API do conjunto de ferramentas

Novos objetos: FlowTestCoverage, FlowElementTestCoverage
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Proteção de dados e privacidade: Preferências de consentimento usando
a API REST, o acesso do usuário da comunidade a registros de privacidade
de dados
Independentemente de você estar ou não em conformidade com a proteção de dados e regras de privacidade, como a Norma de
proteção de dados geral (GDPR), acompanhe determinadas preferências de privacidade quando seus clientes solicitá-las. Registros de
privacidade de dados, com base no objeto individual, o ajudam a fazer isso.

NESTA SEÇÃO:

Gerenciar registros de configurações de privacidade de dados duplicados com o objeto individual

Agora você pode gerenciar adequadamente registros duplicados para suas configurações de privacidade de dados. Com o Objeto
individual, você pode criar suas próprias regras de duplicados e de correspondência para identificar registros duplicados. Gerencie
registros de privacidade de dados duplicados um por vez ou em massa, assim como pode fazer com outros registros.

Forneça a seus usuários da comunidade de alto volume acesso a registros de privacidade de dados

Agora, os usuários da comunidade de alto volume podem armazenar configurações para privacidade de dados usando o objeto
individual. Use conjuntos de compartilhamento e grupos de compartilhamento para tornar os registros de privacidade de dados
disponíveis.

Descubra preferências para consentimento entre vários registros

Rastreie facilmente as preferências do cliente para consentimento em vários registros usando a API REST.

Gerenciar registros de configurações de privacidade de dados duplicados com o
objeto individual
Agora você pode gerenciar adequadamente registros duplicados para suas configurações de privacidade de dados. Com o Objeto
individual, você pode criar suas próprias regras de duplicados e de correspondência para identificar registros duplicados. Gerencie
registros de privacidade de dados duplicados um por vez ou em massa, assim como pode fazer com outros registros.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo em todas as edições.

Como: Para obter instruções sobre como criar regras duplicadas e regras de correspondência para registros individuais, consulte Gerenciar
registros de privacidade de dados duplicados.

Forneça a seus usuários da comunidade de alto volume acesso a registros de
privacidade de dados
Agora, os usuários da comunidade de alto volume podem armazenar configurações para privacidade de dados usando o objeto individual.
Use conjuntos de compartilhamento e grupos de compartilhamento para tornar os registros de privacidade de dados disponíveis.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades hospedadas em organizações com licenças de Comunidade de clientes,
Comunidade de clientes Plus e Comunidade de parceiros.

Como: Para criar um conjunto de compartilhamento que habilite usuários da comunidade de alto volume a acessar os respectivos
registros individuais, consulte Visão geral do conjunto de compartilhamento.

Descubra preferências para consentimento entre vários registros
Rastreie facilmente as preferências do cliente para consentimento em vários registros usando a API REST.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo móvel em todas as edições.

Por quê: Uma vez que seus usuários podem armazenar solicitações para consentimento em vários e, possivelmente, de modo inconsistente,
tornamos mais fácil para você localizar as solicitações nos registros relacionados aos seus clientes. Não importa se você está em
conformidade com regulamentos de proteção e privacidade de dados, como o Regulamento geral de proteção de dados (GDPR),
descobrir as preferências mais restritivas pode ajudá-lo a atender aos desejos dos seus clientes.

Como: Para usar essa API, você deve ter habilitada a permissão do usuário Visualizar todos os dados ou Permitir acesso do usuário a
dados de privacidade. Para detalhes, consulte a API de Consentimento no Guia do desenvolvedor da API REST.

AppExchange: Recomendações personalizadas e filtros de pesquisa
Encontre soluções do AppExchange que lhe interessam com a nova seção Recomendado para você. Obtenha recomendações de solução
personalizadas com base em suas pesquisas passadas, instalações e outros aspectos da sua experiência com o AppExchange. Use filtros
de pesquisa para aprimorar soluções que correspondem às suas necessidades de negócios.

NESTA SEÇÃO:

Encontre o que é melhor para os seus negócios com as soluções recomendadas do AppExchange

Escolhemos as principais soluções para os seus negócios e as reunimos em uma seção do AppExchange chamada Recomendado
para você. As seleções são inspiradas pelo modo como você usa o AppExchange, com recomendações baseadas em suas pesquisas
anteriores, instalações e interesses em produto. Quanto mais você explora o AppExchange, melhores ficam as recomendações.

Foque seus resultados da pesquisa do AppExchange com filtros

Se a sua pesquisa do AppExchange retornar muitos resultados, aplique filtros para focar apenas nas soluções que atendem aos seus
requisitos. Você pode misturar e combinar filtros para tipo de solução, preço, classificação do cliente, edição, entre outros.

Encontre o que é melhor para os seus negócios com as soluções recomendadas do
AppExchange
Escolhemos as principais soluções para os seus negócios e as reunimos em uma seção do AppExchange chamada Recomendado para
você. As seleções são inspiradas pelo modo como você usa o AppExchange, com recomendações baseadas em suas pesquisas anteriores,
instalações e interesses em produto. Quanto mais você explora o AppExchange, melhores ficam as recomendações.

Onde: Essa alteração se aplica ao site do AppExchange.

Como: Vá para o AppExchange e clique em Recomendado para você. Em seguida, faça login para ver as soluções que escolhemos
para você.
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Foque seus resultados da pesquisa do AppExchange com filtros
Se a sua pesquisa do AppExchange retornar muitos resultados, aplique filtros para focar apenas nas soluções que atendem aos seus
requisitos. Você pode misturar e combinar filtros para tipo de solução, preço, classificação do cliente, edição, entre outros.

Onde: Essa alteração se aplica ao site do AppExchange.

Como: Pesquise uma solução no AppExchange. Para refinar os resultados, selecione critérios no painel de filtro (1) e clique em Aplicar
filtros (2).
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Configuração geral: Melhoria do gerenciamento de campo personalizado
(piloto), ferramentas de importação e integração em configuração,
solicitações de aprovação para filas
Veja o local em que um campo personalizado é referenciado, como uma fórmula, layout ou relatório com o botão Onde isto é usado?
(piloto). A nova página Integrações em Configuração é seu local centralizado para ferramentas de importação e integração. Veja suas
solicitações de aprovação em filas, não importa que experiência do Salesforce você esteja usando.

NESTA SEÇÃO:

Verificar as referências de um campo antes de editá-lo (piloto)

Agora você pode ver as referências de um campo personalizado, como um relatório ou fórmula, com o clicar de um botão. Você
também pode comunicar alterações a outras pessoas que usam o campo em uma fórmula ou outro contexto.

Localize produtos de importação e integração em uma nova página de configuração

O menu Configuração tem uma nova página chamada Integrações na qual você pode encontrar de modo conveniente várias
ferramentas de importação e integração em um só lugar.

Veja as solicitações de aprovação atribuídas às suas filas em todas as experiências do Salesforce

Os usuários agora veem solicitações de aprovação atribuídas a eles e às suas filas, não importa a interface do usuário do Salesforce
que eles estavam usando. Anteriormente, as solicitações de aprovação atribuídas a filas apareciam apenas no Salesforce Classic.

Selecione várias atribuições de layout de página no macOS com a tecla Command

Os usuários do macOS agora podem usar a tecla Command para clicar e selecionar várias células ou linhas não adjacentes ao atribuir
layouts de página a perfis ou tipos de registro.

Habilitar o calendário imperial japonês no Lightning Experience

A partir da versão Winter '19, o Salesforce dá suporte ao calendário imperial japonês no Lightning Experience para a localidade
japonesa (Japão).

Use o PATCH em seu esquema de serviços externos

Agora você pode fazer alterações menores e parciais nos recursos do esquema de Serviços externos usando o PATCH.

Verificar as referências de um campo antes de editá-lo (piloto)
Agora você pode ver as referências de um campo personalizado, como um relatório ou fórmula, com o clicar de um botão. Você também
pode comunicar alterações a outras pessoas que usam o campo em uma fórmula ou outro contexto.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições.

Nota:  Fornecemos o botão Em que local isso é usado? para campos personalizados para clientes selecionados por meio de
um programa piloto que exige a aceitação de termos e condições específicos. Para obter informações sobre a habilitação desse
recurso, entre em contato com a Salesforce. O botão Em que local isso é usado? para campos personalizados está sujeita a
alterações e não está disponível ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na
documentação, em comunicados à imprensa ou 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.

Quem: Os administradores podem usar o botão Onde isto é usado? para campos personalizados por meio de um problema piloto. A
permissão Personalizar aplicativo é necessária.

Como: O botão Onde isto é usado? está na página em que você gerencia um campo personalizado.
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Clique no botão para ver a página de detalhes de referência do campo.

A lista pode incluir essas referências.

• Regra de validação

• Layout

• Campo de fórmula

• Página do Visualforce

• Classe do Apex

• Acionador do Apex

• Modelo de email (clássico, baseado em texto)

• Conjunto de campos

• Fluxo (consulta)

• Marcação de Componente do Lightning (atributo)

• Criador de processos (critérios)

• Botão de URL (fórmula)

• Página do Lightning (lista relacionada única)
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• Filtro de pesquisa (detalhes mestre e pesquisa)

Clique em um rótulo de referência para acessar as configurações para esse layout, relatório, fórmula ou outra referência.

Nota:  Referências em um pacote gerenciado não são incluídas na lista dentro da organização do assinante. Por exemplo, você
tem um campo de número referido em uma fórmula. Se você adicionar o campo a um pacote e instalar o pacote em uma
organização do assinante, a página de detalhes da referência de campo da organização do assinante não mostrará que esse campo
de número é referido em um campo de fórmula.

Porém, novas referências criadas após a instalação do pacote gerenciado na organização do assinante aparecem. Por exemplo,
depois de instalar o pacote gerenciado e adicionar esse campo de número a outra fórmula na organização do assinante, uma nova
referência é exibida.

Localize produtos de importação e integração em uma nova página de configuração
O menu Configuração tem uma nova página chamada Integrações na qual você pode encontrar de modo conveniente várias ferramentas
de importação e integração em um só lugar.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience em todas as edições.

Por quê: A página Integrações é o início para estes objetos de Configuração:

• API

• Alterar captura de dados (aplica-se apenas a clientes piloto e organizações Developer Edition)

• Assistente de importação de dados

• Data Loader

• Dataloader.io

• Origens de dados externas

• Objetos externos

• Serviços externos

• Eventos da plataforma

Veja as solicitações de aprovação atribuídas às suas filas em todas as experiências
do Salesforce
Os usuários agora veem solicitações de aprovação atribuídas a eles e às suas filas, não importa a interface do usuário do Salesforce que
eles estavam usando. Anteriormente, as solicitações de aprovação atribuídas a filas apareciam apenas no Salesforce Classic.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Por quê: Quando alguém atribui uma solicitação de aprovação a uma fila, os membros da fila podem vê-la na lista Itens a aprovar.
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Atualizações relacionadas para desenvolvedores
API de metadados

Tipo de metadados ListView atualizado.

Selecione várias atribuições de layout de página no macOS com a tecla Command
Os usuários do macOS agora podem usar a tecla Command para clicar e selecionar várias células ou linhas não adjacentes ao atribuir
layouts de página a perfis ou tipos de registro.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições.

Como: Pressione a tecla Command e clique nos itens que você deseja incluir.

Habilitar o calendário imperial japonês no Lightning Experience
A partir da versão Winter '19, o Salesforce dá suporte ao calendário imperial japonês no Lightning Experience para a localidade japonesa
(Japão).

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo móvel nas edições Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited, Database.com e Developer.
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Como: Em Configuração, insira Usuário  na caixa Busca rápida e selecione Interface de usuário. Selecione Habilitar o calendário
imperial japonês no Lightning Experience para a localidade japonesa (Japão).

Use o PATCH  em seu esquema de serviços externos
Agora você pode fazer alterações menores e parciais nos recursos do esquema de Serviços externos usando o PATCH.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Segurança e identidade: Mais opções de inscrição, login e logout,
campos que você pode criptografar e maneiras de proteger seus
usuários

Os membros da sua comunidade e outros usuários externos agora podem usar um endereço de email ou um número de telefone para
efetuarem login ou inscreverem-se e, com logout único, você pode identificar quais sessões do usuário encerrar. Você pode criptografar
muito mais campos e controlar quem pode alterar as políticas de criptografia. O novo assistente de política de transação torna a criação
de políticas de segurança mais rápida e fácil. E seus usuários estão mais seguros com alertas que os avisam antes de serem redirecionados
do Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Autenticação e identidade: Mais opções de entrada e inscrição, integração do Mulesoft, suporte para sessão de logout único, logins
do OpenID Connect para usuários internos

O Salesforce Authentication and Identity agora oferece várias opções para entrada e inscrição para membros da comunidade e
outros usuários externos. Mais destaques: Adicione imagens de segundo plano a todas as páginas de login da comunidade. Use o
Mulesoft para acessar e gerenciar seus aplicativos conectados. Configure logout único para identificar que sessões do usuário encerrar.
Configure a autenticação para permitir que os usuários façam login nas suas comunidades por meio de um provedor que dê suporte
ao protocolo OpenID, como Google ou PayPal.

Salesforce Shield: Disponibilidade do esquema de criptografia por meio da API, mais criptografia de campo e assistente de política
de transação aprimorado

Crie políticas de Segurança da transação com mais rapidez e facilidade com uma UI aprimorada. Criptografe ainda mais dados e
gerencie mais rotação de segredo do locatário e tarefas de política de criptografia por meio da API.

Outras alterações de segurança: Rastreamento do usuário de integração da plataforma, alertas para avisar os usuários antes do
redirecionamento e gerenciamento de acesso de compartilhamento

O Usuário de integração da Plataforma agora é rastreável nos logs de depuração, dando a você mais visibilidade desse usuário
automatizado. Proteja-se contra phishing e links mal-intencionados avisando os usuários antes que eles sejam redirecionados para
fora do Salesforce. Restrinja quem tem acesso a configurações de compartilhamento exigindo um nível de sessão de alta garantia.
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Autenticação e identidade: Mais opções de entrada e inscrição, integração
do Mulesoft, suporte para sessão de logout único, logins do OpenID
Connect para usuários internos
O Salesforce Authentication and Identity agora oferece várias opções para entrada e inscrição para membros da comunidade e outros
usuários externos. Mais destaques: Adicione imagens de segundo plano a todas as páginas de login da comunidade. Use o Mulesoft
para acessar e gerenciar seus aplicativos conectados. Configure logout único para identificar que sessões do usuário encerrar. Configure
a autenticação para permitir que os usuários façam login nas suas comunidades por meio de um provedor que dê suporte ao protocolo
OpenID, como Google ou PayPal.

NESTA SEÇÃO:

Permita que usuários externos façam login com seu número de telefone, email ou qualquer identificador de sua escolha

Em apenas alguns cliques, você pode implantar páginas de login que simplificam a forma como os usuários externos realizam login
na sua comunidade. Com o recurso Descoberta de login, você pode permitir que seus usuários externos identifiquem-se usando
algo que não um nome de usuário, como um número de telefone. Em vez de uma senha, eles podem verificar a identidade com
um código enviado o email ou dispositivo móvel. Se a sua organização estiver habilitada com vários Provedores de identidade (IdPs),
o login será um processo de uma etapa; os usuários ignoram totalmente a verificação.

Permita aos visitantes se inscrever para a sua comunidade por email ou telefone

Torne fácil para os clientes participarem da sua comunidade. Em vez de exigir um nome de usuário e senha para registro, deixe que
eles ingressem inserindo o endereço de email ou número de telefone. O autorregistro configurável simplifica o processo de inscrição.
Permite que você registre os usuários rapidamente e com o mínimo de informações. Depois da criação do usuário, você pode criar
o perfil do usuário progressivamente quando eles fazem login mais tarde. Por exemplo, você pode coletar mais informações do
usuário com base no contexto ou no tipo de interação.

Torne as páginas de login mais interessantes com uma imagem em segundo plano personalizada

Faça sua página de login se destacar com um segundo plano bonito. Dê aos usuários externos a experiência de login que reflete
sua marca exclusiva. Por exemplo, insira um URL para exibir uma imagem ou gradiente de cores como segundo plano. Ou use um
URL dinâmico para determinar que imagem de segundo plano exibir no tempo de execução.

Adicione sua própria voz aos emails de verificação de identidade padrão do Salesforce

Personalize os emails de verificação de identidade da sua comunidade. Quando os usuários verificam a própria identidade por email,
o Salesforce envia uma notificação por email genérica com um código de verificação. Você pode reformular a mensagem para
controlar como você se comunica com os seus clientes e parceiros. Os usuários recebem um email de verificação sempre que
precisam verificar a identidade. Por exemplo, durante a descoberta de login, login sem senha, autorregistro configurável, ativação
de dispositivo e registro de dispositivo U2F.

Comprar uma licença de complemento para verificar identidades por SMS

O Salesforce tem uma nova licença de direito com base em uso que rastreia mensagens SMS para verificação de identidade. Essa
licença de complemento está disponível com todas as licenças de usuário externo. Ela possibilita a clientes de Identidade externa e
comunidades enviar mensagens de texto aos seus usuários para fins de verificação de identidade.

Dar aos usuários internos acesso de login a comunidades por meio de um provedor de autenticação externa

Anteriormente, os usuários internos acessavam uma comunidade por meio da página de login da Comunidade ou fazendo login
no Salesforce e acessando a comunidade por meio do logon único SAML. Agora os usuários internos podem acessar uma comunidade
por meio de um provedor de autenticação externo para aplicativos que dão suporte ao protocolo OpenID Connect, como o Google.
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Habilite a autenticação do OpenID Connect com o Gerenciamento de acesso do Mulesoft

A integração do Salesforce com o Mulesoft permite que você acesse e gerencie a integração da API Do sistema com seus aplicativos
conectados, proporcionando uma experiência do usuário aperfeiçoada durante o login. Como parte dessa experiência, você agora
pode habilitar o logon único (SSO) do OpenID Connect e a autenticação para Gerenciamento de acesso do Mulesoft quando o
Salesforce é o provedor de identidade. Agora há suporte para SSO SAML. Com SSO, os usuários podem fazer login no Salesforce e
acessar o Mulesoft sem login separado no Mulesoft. Com a autenticação OpenID Connect, os usuários podem fazer login usando o
Salesforce para acessar o Mulesoft.

Aperfeiçoar integrações do aplicativo Connect com Pontos de extremidade do OAuth 2.0 (beta)

Como parte da autenticação do OpenID Connect, o Salesforce agora dá suporte o registro de cliente dinâmico OAuth 2.0 e aos
pontos de extremidade de introspecção de token. O registro de cliente dinâmico permite aos aplicativos do cliente OpenID Connect
criar automaticamente aplicativos conectados OAuth 2.0 filho com o Salesforce. A introspecção de token habilita aplicativos cliente
a verificar o estado atual de um acesso a OAuth 2.0 ou token de atualização.

Obtenha acessibilidade aprimorada no Iniciador de aplicativos do Lightning Experience

Com a remodelagem de acessibilidade do Iniciador de aplicativos do Lightning Experience, os membros, os clientes e outros usuários
da sua comunidade obtêm uma experiência de navegação melhor e mais intuitiva. Além disso, os padrões recém-implantados do
Salesforce Lightning Design System (SLDS) permitem que os leitores da tela anunciem corretamente os cartões do Iniciador de
aplicativos e a seção Todos os itens.

Use a API REST para gerenciar identidades do usuário com SCIM 2.0

O Salesforce agora tem suporte para a versão 2.0 do Sistema para gerenciamento de identidade entre domínios (SCIM). O SCIM é
um padrão aberto para trocar informações sobre identidade do usuário entre sistemas usando a API REST. O Salesforce fornece
extensões à especificação para a informação de identidade específica do Salesforce. O SCIM torna mais fácil gerenciar identidades
do usuário, especialmente para grandes empresas que hospedam milhares de aplicativos e servidores e bancos de dados relacionados.
Sem um método de conexão padrão, as empresas precisam escrever conectores de software personalizados para unir esses serviços.

Identifique que sessão do usuário fechar durante o logout único da SAML

Alguns provedores de identidade e provedor de serviços exigem um parâmetro de índice da sessão na solicitação de logout ou
resposta para identificar a sessão do usuário a fechar. O Salesforce agora tem suporte para parâmetros de índice da sessão com
logout único da SAML (SLO). Quando um usuário faz logout de um aplicativo conectado registrado para SLO da SAML, o parâmetro
do índice da sessão pode ajudar a identificar que sessão do usuário encerrar.

Obtenha valores em conformidade com JSON no ponto de extremidade UserInfo, na resposta de URL de identidade e no token de
ID

O atributo updated_at  no ponto de extremidade UserInfo, URL de identidade e token de ID agora estão de acordo com a
especificação OpenID Connect Core 1.0. O valor address  no token de ID (se reivindicações padrão estiverem habilitadas) está de
acordo com a especificação.

Definir diferentes políticas de login para usuários do Salesforce e da comunidade (disponível ao público em geral)

Se você configurar uma comunidade em sua organização, poderá especificar diferentes políticas de login para usuários internos
quando eles fizerem login em uma comunidade e não no aplicativo Salesforce. Além disso, a autenticação OAuth para usuários
internos agora tem suporte em domínios da comunidade.

Permita que usuários externos façam login com seu número de telefone, email ou
qualquer identificador de sua escolha
Em apenas alguns cliques, você pode implantar páginas de login que simplificam a forma como os usuários externos realizam login na
sua comunidade. Com o recurso Descoberta de login, você pode permitir que seus usuários externos identifiquem-se usando algo que
não um nome de usuário, como um número de telefone. Em vez de uma senha, eles podem verificar a identidade com um código
enviado o email ou dispositivo móvel. Se a sua organização estiver habilitada com vários Provedores de identidade (IdPs), o login será
um processo de uma etapa; os usuários ignoram totalmente a verificação.
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Onde: Esse recurso está disponível em todas as comunidades acessadas com o Lightning Experience, o Salesforce Classic e todas as
versões do aplicativo Salesforce. Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Administradores de comunidades e identidade externos podem fazer o login de usuários com diversos métodos de verificação,
incluindo email, SMS, Salesforce Authenticator ou um dispositivo de segurança U2F. Para verificar identidades por meio de uma mensagem
de texto, você compra uma licença para Créditos de verificação de identidade, que permite à sua organização um número predefinido
de mensagens SMS para verificação de identidade. Para obter limites exatos, entre em contato com o representante de conta na Salesforce.

Nota:  O SMS não foi desenvolvido para oferecer suporte à confidencialidade de mensagens usando criptografia. Além disso, um
código de verificação do SMS pode ser exibido em um dispositivo bloqueado. Como resultado, um invasor poderia capturar
conteúdo do SMS interceptando mensagens de texto em trânsito ou obter acesso ao dispositivo de um usuário. Em geral, esses
ataques têm alvo específico e não tão propensos quanto violações de senha, mas podem colocar sua comunidade em risco. Ao
escolher sua tecnologia de autenticação, é importante considerar os dados e o processo comercial que deseja proteger,
principalmente ao implantar um único fator de autenticação.

Por quê: Este recurso continua o trabalho iniciado no Salesforce Spring '18 para oferecer suporte para login sem senha. Na versão Spring
'18, permitimos aos desenvolvedores criar página de login sem senha de maneira programática. Agora os administradores podem
apontar e clicar para obterem essa funcionalidade, e outras, da UI.

Como: Os administradores usam a página Login e registro do Espaço de trabalho de administração para personalizar como os usuários
externos fazem login nas comunidades. Quando eles selecionam o novo tipo de página de login Página de descoberta de login, por
padrão, o Salesforce gera uma página de login que solicita ao usuário um endereço de email ou número de telefone.

Por exemplo, essa configuração gera uma página de login que contém um campo para solicitar um endereço de email ou número de
telefone. Uma vez que Facebook está selecionado acima, a página de login tem um botão para o Facebook para permitir que os usuários
se identifiquem com suas credenciais do Facebook.
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O Salesforce gera um manipulador do Apex de descoberta de login que contém a lógica para os usuários identificarem-se por email ou
mensagem de texto. Você pode personalizar esse manipulador, por exemplo, para usar outros identificadores, como ID de federação
ou ID do fornecedor. Você também pode adicionar lógica para simplificar o login quando a sua organização estiver configurada com
vários provedores de identidade ou integrações de logon único. Em vez de os usuários adivinharem qual SSO escolher, o manipulador
"descobre" o provedor adequado e invoca SSO para eles.

O manipulador está localizado em Configuração em Classes do Apex. O nome começa com AutocreatedDiscLoginHandler,
como AutocreatedDiscLoginHandler1532705706806. O Salesforce anexa dígitos ao nome para garantir que seja exclusivo
da sua organização.

Nota:  Quando você seleciona Página de descoberta de login como o tipo de página de login, não pode selecionar a Página do
Community Builder para o tipo de página de autorregistro. Da mesma forma, se você selecionar a Página do Community Builder
como o tipo de página de login, deverá selecionar a Página do Community Builder como o tipo de página autorregistro.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia de identidade externa para clientes e parceiros: Guia de identidade externa para clientes e parceiros (pode estar desatualizado
ou indisponível durante a visualização de versão)
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Permita aos visitantes se inscrever para a sua comunidade por email ou telefone
Torne fácil para os clientes participarem da sua comunidade. Em vez de exigir um nome de usuário e senha para registro, deixe que eles
ingressem inserindo o endereço de email ou número de telefone. O autorregistro configurável simplifica o processo de inscrição. Permite
que você registre os usuários rapidamente e com o mínimo de informações. Depois da criação do usuário, você pode criar o perfil do
usuário progressivamente quando eles fazem login mais tarde. Por exemplo, você pode coletar mais informações do usuário com base
no contexto ou no tipo de interação.

Onde: Esse recurso está disponível em todas as comunidades acessadas com o Lightning Experience, o Salesforce Classic e todas as
versões do aplicativo Salesforce. Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Administradores de Comunidades e Identidade externa podem permitir que os visitantes registrem-se com um endereço de
email ou número de telefone. Para verificar identidades por meio de uma mensagem de texto, você compra uma licença para Créditos
de verificação de identidade, que permite à sua organização um número predefinido de mensagens SMS para verificação de identidade.
Para obter limites exatos, entre em contato com o representante de conta na Salesforce.

Nota:  O SMS não foi desenvolvido para oferecer suporte à confidencialidade de mensagens usando criptografia. Além disso, um
código de verificação do SMS pode ser exibido em um dispositivo bloqueado. Como resultado, um invasor poderia capturar
conteúdo do SMS interceptando mensagens de texto em trânsito ou obter acesso ao dispositivo de um usuário. Em geral, esses
ataques têm alvo específico e não tão propensos quanto violações de senha, mas podem colocar sua comunidade em risco. Ao
escolher sua tecnologia de autenticação, é importante considerar os dados e o processo comercial que deseja proteger,
principalmente ao implantar um único fator de autenticação.

Como: Você configura a página de autorregistro na página Login e registro de espaços de trabalho da comunidade. Primeiro, selecione
Página de autorregistro configurável (1). Em seguida, escolha os campos a exibir no formulário de inscrição (2). Depois de salvar as
configurações de registro, o Salesforce gera o manipulador de autorregistro configurável, neste caso,
AutocreatedConfigSelfReg1532475901849 (3).
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A página Autorregistro configurável gera um formulário de inscrição que solicita que os usuários registrem-se com os campos de registro
selecionados.
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Nota:  Quando você seleciona Página de autorregistro configurável como o tipo de página de registro, não pode selecionar a
Página do Community Builder para o tipo de página de login. Da mesma forma, se você selecionar a Página do Community Builder
como o tipo de página autorregistro, deverá selecionar a Página do Community Builder como o tipo de página de login.

Você pode editar o manipulador de Autorregistro configurável gerado no Apex para personalizar ainda mais o autorregistro. Por exemplo,
você pode adicionar lógica personalizada para garantir que o número de email ou telefone seja exclusivo do usuário externo. Você pode
modificar a criação do usuário para eliminar a necessidade de associar contatos a contas. O manipulador está localizado em Configuração
em Classes do Apex. O nome começa com AutocreatedConfigSelf-Reg, como
AutocreatedConfigSelf-Reg1532705701849.

Nota:  Usuários da comunidade registrados exigem permissão de acesso à API para fazerem login em comunidades usando o
aplicativo Salesforce. Para dar permissão, você atualiza o perfil de Identidade externa. Na página Perfis de configuração, clone o
perfil de Identidade externa e selecione API habilitada.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia de identidade externa para clientes e parceiros: Guia de identidade externa para clientes e parceiros (pode estar desatualizado
ou indisponível durante a visualização de versão)
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Torne as páginas de login mais interessantes com uma imagem em segundo plano
personalizada
Faça sua página de login se destacar com um segundo plano bonito. Dê aos usuários externos a experiência de login que reflete sua
marca exclusiva. Por exemplo, insira um URL para exibir uma imagem ou gradiente de cores como segundo plano. Ou use um URL
dinâmico para determinar que imagem de segundo plano exibir no tempo de execução.

Onde: Esse recurso está disponível em todas as comunidades acessadas com o Lightning Experience, o Salesforce Classic e todas as
versões do aplicativo Salesforce. Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Na página Login e registro do Espaço de trabalho de administração, você pode especificar seu logotipo com um arquivo ou
URL. Para o segundo plano, escolha uma cor ou insira um URL para uma imagem. Para um segundo plano dinâmico, insira um URL com
o espaço reservado expid entre chaves, por exemplo, https://www.my-cms.com/{expid}/background.png.

As opções de identidade de marca aplicam-se a toda a experiência de login: as páginas relacionadas a axid_nd da página de login,
incluindo verificar, inscrever-se e redefinir senha. Os fluxos de login recebem a marca também.
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As opções de identidade de marca também têm suporte em dispositivos móveis – em navegadores e em aplicativos de SDK do Salesforce
móvel.

Adicione sua própria voz aos emails de verificação de identidade padrão do Salesforce
Personalize os emails de verificação de identidade da sua comunidade. Quando os usuários verificam a própria identidade por email, o
Salesforce envia uma notificação por email genérica com um código de verificação. Você pode reformular a mensagem para controlar
como você se comunica com os seus clientes e parceiros. Os usuários recebem um email de verificação sempre que precisam verificar
a identidade. Por exemplo, durante a descoberta de login, login sem senha, autorregistro configurável, ativação de dispositivo e registro
de dispositivo U2F.
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Onde: Esse recurso está disponível em todas as comunidades acessadas com o Lightning Experience, do Salesforce Classic e todas as
versões do aplicativo móvel. Comunidades estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: O Salesforce fornece o modelo de email de senha de uso único para as comunidades tratarem da verificação de identidade. Você
pode usá-lo como está ou personalizá-lo. Habilite o modelo de email Senha única na página Emails do Espaço de trabalho de administração.

Em seguida, você pode personalizar o modelo, que pode ser encontrado na página Modelos de email clássicos em Configuração. Clique
em Editar ao lado de Comunidades: Email de senha de uso único, e utilize os campos de mesclagem disponíveis listados no alto da
página para personalizar seu conteúdo.

Você também pode personalizar o modelo de email por meio da API usando o campo verificationTemplate  no objeto
Network  da API.

Você pode criar seu próprio modelo de email OTP no Visualforce e usar o objeto $Network.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Personalizar email enviado de comunidades (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Comprar uma licença de complemento para verificar identidades por SMS
O Salesforce tem uma nova licença de direito com base em uso que rastreia mensagens SMS para verificação de identidade. Essa licença
de complemento está disponível com todas as licenças de usuário externo. Ela possibilita a clientes de Identidade externa e comunidades
enviar mensagens de texto aos seus usuários para fins de verificação de identidade.

Onde: As mensagens de verificação de SMS estão disponíveis no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as versões do
aplicativo Salesforce. A licença de complemento de Créditos de verificação de identidade está disponível para compra para todas as
edições.

Quem: Você compra uma licença para Créditos de verificação de identidade, que permite à sua organização um número predefinido
de mensagens SMS para verificação de identidade. Para obter limites exatos, entre em contato com o representante de conta na Salesforce.

Como: O uso interno para funcionários não conta para esse limite. Porém, o método do Apex para registro de SMS conta.
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Você pode rastrear quantos créditos de verificação de identidade a sua organização consumiu na página Configurar informações da
empresa. O status dos Créditos de verificação de identidade aparece em Direitos baseados em uso na parte inferior. Tipicamente, o status
é atualizado diariamente, mas pode levar mais tempo.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Direitos baseados em uso (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Dar aos usuários internos acesso de login a comunidades por meio de um provedor
de autenticação externa
Anteriormente, os usuários internos acessavam uma comunidade por meio da página de login da Comunidade ou fazendo login no
Salesforce e acessando a comunidade por meio do logon único SAML. Agora os usuários internos podem acessar uma comunidade por
meio de um provedor de autenticação externo para aplicativos que dão suporte ao protocolo OpenID Connect, como o Google.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Seu desenvolvedor do Salesforce deve atualizar o método do manipulador de registro do Apex createUser(portalId,
userData)  para considerar a criação de usuários internos e externos durante SSO no OpenID Connect para comunidades. Por
exemplo, o desenvolvedor pode usar um único atributo no objeto userData  para determinar se o usuário recém-criado é interno
ou externo.

Os processos restantes de criação de usuários externos, configuração do site do provedor de serviços e definição do provedor de
autenticação na sua organização permanecem iguais.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar provedores de autenticação (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Ajuda do Salesforce: Provedores de autenticação externa (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Guia do desenvolvedor do Apex: Interface do RegistrationHandler (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)
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Habilite a autenticação do OpenID Connect com o Gerenciamento de acesso do
Mulesoft
A integração do Salesforce com o Mulesoft permite que você acesse e gerencie a integração da API Do sistema com seus aplicativos
conectados, proporcionando uma experiência do usuário aperfeiçoada durante o login. Como parte dessa experiência, você agora pode
habilitar o logon único (SSO) do OpenID Connect e a autenticação para Gerenciamento de acesso do Mulesoft quando o Salesforce é o
provedor de identidade. Agora há suporte para SSO SAML. Com SSO, os usuários podem fazer login no Salesforce e acessar o Mulesoft
sem login separado no Mulesoft. Com a autenticação OpenID Connect, os usuários podem fazer login usando o Salesforce para acessar
o Mulesoft.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: O ponto de extremidade de token Salesforce OAuth 2.0 agora aceita credenciais do cliente no cabeçalho de autenticação básico
da solicitação HTTP. O Salesforce pode ser o provedor de autenticação do OpenID Connect para o Mulesoft.

CONSULTE TAMBÉM:

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

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

Aperfeiçoar integrações do aplicativo Connect com Pontos de extremidade do OAuth
2.0 (beta)
Como parte da autenticação do OpenID Connect, o Salesforce agora dá suporte o registro de cliente dinâmico OAuth 2.0 e aos pontos
de extremidade de introspecção de token. O registro de cliente dinâmico permite aos aplicativos do cliente OpenID Connect criar
automaticamente aplicativos conectados OAuth 2.0 filho com o Salesforce. A introspecção de token habilita aplicativos cliente a verificar
o estado atual de um acesso a OAuth 2.0 ou token de atualização.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota:  Como um recurso beta, o suporte para o registro de cliente dinâmico OAuth 2.0 e para pontos de extremidade de introspecção
de token está em visualização 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 para o Grupo do Salesforce Identity na Trailblazer Community. Para obter informações sobre a ativação desse recurso
em sua organização, entre em contato com a Salesforce.

Como: Esta solução segue o Protocolo de registro do cliente dinâmico OAuth 2.0 e a Especificação de introspecção de token OAuth 2.0.

Depois de configurar o aplicativo conectado OAuth 2.0, entre em contato com a Salesforce para solicitar um token de acesso inicial. A
Salesforce requer esse token para autenticar a solicitação de registro dinâmico do cliente. Para obter informações sobre a configuração
desses pontos de extremidade para Gerenciamento de acesso a Mulesoft, consulte Mulesoft Anypoint.

Importante:  Os pontos de extremidade de introspecção de token e o registro de cliente dinâmico dão suporte ao URL
login.salesforce.com  apenas depois de todas as instâncias terem sido atualizadas para a versão Winter '19. Se você
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habilitar esses pontos de extremidade antes de todas as instâncias serem atualizadas para a versão Winter '19, use o URL da
instância, da comunidade ou do Meu domínio.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Autenticar aplicativos com OAuth (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Guia do desenvolvedor da API REST: Entender pontos de extremidade OAuth (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Obtenha acessibilidade aprimorada no Iniciador de aplicativos do Lightning Experience
Com a remodelagem de acessibilidade do Iniciador de aplicativos do Lightning Experience, os membros, os clientes e outros usuários
da sua comunidade obtêm uma experiência de navegação melhor e mais intuitiva. Além disso, os padrões recém-implantados do
Salesforce Lightning Design System (SLDS) permitem que os leitores da tela anunciem corretamente os cartões do Iniciador de aplicativos
e a seção Todos os itens.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: O novo design do Iniciador de aplicativos do Lightning Experience fornece melhor acessibilidade.

Use a API REST para gerenciar identidades do usuário com SCIM 2.0
O Salesforce agora tem suporte para a versão 2.0 do Sistema para gerenciamento de identidade entre domínios (SCIM). O SCIM é um
padrão aberto para trocar informações sobre identidade do usuário entre sistemas usando a API REST. O Salesforce fornece extensões
à especificação para a informação de identidade específica do Salesforce. O SCIM torna mais fácil gerenciar identidades do usuário,
especialmente para grandes empresas que hospedam milhares de aplicativos e servidores e bancos de dados relacionados. Sem um
método de conexão padrão, as empresas precisam escrever conectores de software personalizados para unir esses serviços.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições.

Como: Adicionamos esses pontos de extremidade do SCIM para extensões do Salesforce, em que salesforce_org_url  é o URL
da organização (como um domínio personalizado) para o usuário. Um asterisco (*) indica os pontos de extremidade que adicionamos
com o SCIM 2.0.

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Users
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• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Groups

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Entitlements

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Schemas

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Roles*

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/ResourceTypes*

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Me*

Você pode solicitar as funcionalidades da implementação do Salesforce SCIM usando
https://salesforce_org_url/services/scim/v2/ServiceProviderConfigs.

Solicite as propriedades de um usuário específico utilizando
https://salesforce_org_url/services/scim/v1/Users/userID, em que userId  é a ID da organização de
18 caracteres do usuário.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Use o Sistema para gerenciamento de identidade entre domínios (SCIM) (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização de versão)

Identifique que sessão do usuário fechar durante o logout único da SAML
Alguns provedores de identidade e provedor de serviços exigem um parâmetro de índice da sessão na solicitação de logout ou resposta
para identificar a sessão do usuário a fechar. O Salesforce agora tem suporte para parâmetros de índice da sessão com logout único da
SAML (SLO). Quando um usuário faz logout de um aplicativo conectado registrado para SLO da SAML, o parâmetro do índice da sessão
pode ajudar a identificar que sessão do usuário encerrar.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Como: Quando o Salesforce é o provedor de identidade, ele gera e envia o parâmetro de índice da sessão ao provedor de serviços
durante logon único (SSO) da SAML. Dependendo do provedor que iniciou o processo, SLO da SAML segue um destes processos.

• Se o Salesforce iniciar o SLO, ele enviará o mesmo parâmetro de índice da sessão com a solicitação de logout para o provedor de
serviços.

• Se o provedor de serviços iniciar o SLO, o Salesforce enviará a solicitação de SLO da SAML aos outros provedores de serviço participantes
da sessão atual. Os outros provedores de serviços publicam uma resposta de logout no Salesforce. O Salesforce retorna a resposta
de logout ao provedor de serviços que iniciou o processo.

Quando o Salesforce é o provedor de serviços, ele recebe e armazena o parâmetro do índice da sessão enviado do provedor de identidade
durante SSO. Se o provedor de identidade iniciar SLO, o Salesforce enviará uma resposta de logout. Se o Salesforce iniciar o SLO, ele
enviará o mesmo parâmetro de índice da sessão com a solicitação de logout para o provedor de identidade.

Obtenha valores em conformidade com JSON no ponto de extremidade UserInfo,
na resposta de URL de identidade e no token de ID
O atributo updated_at  no ponto de extremidade UserInfo, URL de identidade e token de ID agora estão de acordo com a especificação
OpenID Connect Core 1.0. O valor address  no token de ID (se reivindicações padrão estiverem habilitadas) está de acordo com a
especificação.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições.
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Por quê: O valor updated_at  é um número JSON representando o número de segundos de 1970-01-01T0:0:0Z conforme medido
em UTC até a data e hora em que as informações do usuário final foram atualizadas pela última vez. Por exemplo, anteriormente, um
valor de atributo updated_at  se parecia com isto:

"updated_at": "2017-07-28T19:17:41.000+0000"

Agora, o valor se parece com isto:

"updated_at": "2017-07-28T19:17:41Z"

As reivindicações de padrão de token de ID contêm informações sobre o usuário, como o nome, o perfil, o número de telefone e o
endereço do usuário. Por exemplo, anteriormente, um valor de atributo address  se parecia com isto:

"address": "{street_address=null, locality=null, region=CA, country=US,
postal_code=94110}"

Agora, o endereço se parece com:

"address": { "region": "CA", "country": "US", "postal_code": "94110" }

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Ponto de extremidade UserInfo (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

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

Ajuda do Salesforce: Obter e verificar um token de ID (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

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

Definir diferentes políticas de login para usuários do Salesforce e da comunidade
(disponível ao público em geral)
Se você configurar uma comunidade em sua organização, poderá especificar diferentes políticas de login para usuários internos quando
eles fizerem login em uma comunidade e não no aplicativo Salesforce. Além disso, a autenticação OAuth para usuários internos agora
tem suporte em domínios da comunidade.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Por exemplo, é possível aplicar restrições de IP aos usuários internos que fazem login em uma comunidade e relaxar as restrições
de IP quando eles fazem login no aplicativo Salesforce. Com o controle separado do acesso ao aplicativo Salesforce e a comunidades,
você pode atenuar as restrições de IP e de ativação de dispositivo para usuários internos confiáveis a fim de fornecer uma melhor
experiência de login.

Como: Em Configuração, insira Perfis  na caixa Busca rápida e, em seguida, edite o perfil de um usuário interno. Em Configurações
de sessão, selecione Separar a autenticação de login na comunidade e no Salesforce para usuários internos (1). Para definir
políticas de login menos restritivas, selecione Suavizar restrições de IP de login, Ignorar ativação de dispositivo ou ambos. Para
dar suporte para autenticação com OAuth para usuários internos que têm Autenticação de login separada para o Salesforce e a
comunidade para usuários internos habilitada no perfil, selecione Permitir OAuth para usuários internos (2).

Nota:  Quando usuários internos que têm essas opções ativadas navegam até espaços de trabalho da comunidade, eles são
solicitados a fazer login novamente na comunidade. Os usuários que têm essas opções ativadas e as permissões necessárias ainda
podem criar comunidades.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Visualizar e editar configurações da sessão em perfis (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Salesforce Shield: Disponibilidade do esquema de criptografia por meio
da API, mais criptografia de campo e assistente de política de transação
aprimorado
Crie políticas de Segurança da transação com mais rapidez e facilidade com uma UI aprimorada. Criptografe ainda mais dados e gerencie
mais rotação de segredo do locatário e tarefas de política de criptografia por meio da API.

NESTA SEÇÃO:

Criptografia de plataforma Shield: Mais campos para criptografar e mais suporte de API, novo serviço de chave somente em cache

Os clientes do Shield Platform Encryption podem criptografar uma gama mais ampla de dados e usar mais recursos para acessar
dados criptografados. Adicionamos a criptografa a muitos campos, incluindo Nome de objeto personalizado e Health Cloud. Você
pode atualizar esquemas de criptografia e o status dos segredos do locatário por meio da API de metadados e da API REST,
respectivamente. Pela primeira vez, você pode usar o Serviço de chave somente em cache "Traga sua própria chave" para buscar
material de chave armazenado fora do Salesforce.

Monitoramento de eventos: Assistente de política de transação aprimorado e informações de erro do Lightning mais precisas

Crie políticas de Segurança da transação com mais rapidez e facilidade com uma UI aprimorada. O tipo de evento de Erro do Lightning
contém informações mais relevantes para ajudá-lo a resolver erros.

Criptografia de plataforma Shield: Mais campos para criptografar e mais suporte de
API, novo serviço de chave somente em cache
Os clientes do Shield Platform Encryption podem criptografar uma gama mais ampla de dados e usar mais recursos para acessar dados
criptografados. Adicionamos a criptografa a muitos campos, incluindo Nome de objeto personalizado e Health Cloud. Você pode atualizar
esquemas de criptografia e o status dos segredos do locatário por meio da API de metadados e da API REST, respectivamente. Pela
primeira vez, você pode usar o Serviço de chave somente em cache "Traga sua própria chave" para buscar material de chave armazenado
fora do Salesforce.
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NESTA SEÇÃO:

Criptografar campos de nome de objeto personalizado (disponível ao público em geral)

Adicione uma camada extra de proteção aos dados em seus objetos personalizados. A Shield Platform Encryption para campos de
nomes de objetos personalizados tem suporte para esquemas de criptografia tanto determinista quanto probabilística.

Bem-vindo à Shield Platform Encryption para Health Cloud

Se você trabalhar com os dados de paciente, sabemos que terá cuidado para mantê-los seguros. Agora você pode adicionar uma
camada extra de proteção a dados do paciente armazenados em uma ampla gama de campos no Modelo de dados de plano de
saúde e Modelo de dados de gerenciamento de utilização. Ambos os modelos de dados estão disponíveis ao público em geral na
Spring '18.

Criptografar campos de área de rich text (beta)

Toda a Shield Platform Encryption agora pode criptografar campos de área de rich text, adicionando uma camada de segurança a
uma gama mais ampla de seus dados. Você pode criptografar campos de rich text area em objetos personalizados e padrão.

Criptografe campos de endereço de envio do contrato

Você pode criptografar o campo Endereço de envio do contrato, estabelecendo mais uma camada de proteção para ainda mais
dados de contrato. Ao criptografar o campo de Endereço de envio do contrato, os campos Rua para envio e Cidade para envio
também são criptografados.

Proteções do serviço de gerenciamento de chaves Shield aprimoradas

Novos limites de chave ajudam o serviço de gerenciamento de chaves (KMS) Shield a lidar com material de chave de maneira mais
eficiente. Agora você pode ter até 50 segredos do locatário fornecidos pelo cliente ou gerados pelo Salesforce ativos e arquivados
de cada tipo. Os clientes de Serviço de chave somente em cache (beta) podem ter até 10 chaves somente cache arquivadas e ativas
de cada tipo. Essa melhoria de serviço protege contra interrupções do Shield KMS, garantindo processos de criptografia e descriptografia
mais tranquilos.

Grave dados criptografados com a opção Alterar captura de dados (visualização para o desenvolvedor)

A opção Alterar captura de dados fornece alterações quase em tempo real aos registros do Salesforce e sincroniza os registros
correspondentes em um armazenamento de dados externo. Se um campo de registro do Salesforce for criptografado com a Shield
Platform Encryption, as alterações em valores de campo criptografados gerarão eventos de alteração. Com um clique, você pode
usar a Shield Platform Encryption para criptografar eventos de alteração. Os dados em mensagens de evento de alteração então são
entregues ao cliente inscrito por uma camada de transporte segura (HTTPS e TLS).

Controlar quem pode alterar políticas de criptografia

Às vezes, você deseja que apenas determinados indivíduos na sua equipe de administração concluam tarefas de criptografia. Se
essas tarefas envolverem tratar de material da chave de criptografia e gerenciar políticas de criptografia, você poderá restringir as
tarefas de política de criptografia para usuários com a permissão Gerenciar chaves de criptografia.

Aplique o Shield Platform Encryption com conjuntos de alterações

Quem disse que "Você não pode levar consigo" não usava conjuntos de alterações. Agora você pode levar suas configurações de
criptografia com você ao implantar personalizações de uma organização para outra. Você também pode aplicar criptografia a
componentes que já fazem parte de um conjunto de alterações. Suas configurações de criptografia são aplicadas à organização de
destino quando seu conjunto de alterações é carregado para a sua organização de destino.
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Atualize esquemas e status de segredo do locatário por meio da API

A nova funcionalidade da API dá a você uma maneira flexível de realizar a rotação do material de chave e mantê-lo alinhado à sua
política de criptografia. Na versão 44.0 e posteriores da API empresarial, você pode destruir um segredo do locatário atualizando o
campo Status, em vez do campo SecretValue. Clientes do Serviço de chave somente em cache (beta) podem ativar os novos segredos
do locatário e marcar segredos do locatário arquivados como destruídos atualizando o campo Status. Todos os clientes da Shield
Platform Encryption também podem ver e definir esquemas de criptografia do campo por meio da API de metadados com a nova
enumeração encryptionScheme. Por exemplo, atualize o esquema de criptografia de um campo de probabilística para determinística
passando o valor CaseSensitiveDeterministicEncryption. O booliano encrypted  foi descontinuado nas versões
44.0 e posteriores.

Mantenha mais controle dos principais materiais com o Serviço de chave somente em cache (beta)

Integrado em seu serviço Traga sua própria chave (BYOK) da Shield Platform Encryption, o novo Serviço de chave somente em cache
trata da necessidade exclusiva de material de chave não persistente. Você pode armazenar material de chave fora do Salesforce e
fazer o Serviço de chave somente em cache buscar seu material de chave sob demanda. Seu serviço de chave transmite seu material
de chave por um canal seguro que você configura. Ele então é criptografado e armazenado no cache para operações de criptografia
e descriptografia imediatas. Você pode destruir e fazer a rotação de material de chave sob demanda e rastrear eventos de chave
somente em cache, obtendo controle total do seu material de chave.

Localizar correspondências exatas e parciais de dados criptografados com regras de correspondência (disponível ao público em
geral)

O suporte da Shield Platform Encryption para regras de correspondência apresenta a você correspondências exatas e parciais,
ajudando-o a manter uma gama maior dos seus dados. Além das regras de correspondência personalizadas, você pode fazer referência
a campos criptografados com regras de correspondência padrão. Esse recurso, que agora está disponível ao público em geral, inclui
algumas alterações desde a versão beta.

Criptografar campos de nome de objeto personalizado (disponível ao público em geral)
Adicione uma camada extra de proteção aos dados em seus objetos personalizados. A Shield Platform Encryption para campos de nomes
de objetos personalizados tem suporte para esquemas de criptografia tanto determinista quanto probabilística.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic, ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: No Lightning Experience, encontre o objeto no Gerenciador de objetos e selecione Campos e relacionamentos. Selecione
Editar no menu de campos e selecione Criptografar o conteúdo deste campo.

No Salesforce Classic, navegue até o objeto em Configuração e selecione Campos padrão. Selecione Editar ao lado do nome do objeto
personalizado. Selecione Criptografar o conteúdo deste campo e clique em Salvar.

Bem-vindo à Shield Platform Encryption para Health Cloud
Se você trabalhar com os dados de paciente, sabemos que terá cuidado para mantê-los seguros. Agora você pode adicionar uma camada
extra de proteção a dados do paciente armazenados em uma ampla gama de campos no Modelo de dados de plano de saúde e Modelo
de dados de gerenciamento de utilização. Ambos os modelos de dados estão disponíveis ao público em geral na Spring '18.

Onde: Esse recurso se aplica ao Salesforce Classic, ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Administradores que têm o conjunto de permissões para a Plataforma Health Cloud podem aplicar Shield Platform Encryption
a campos do Health Cloud.

Por quê: Quando você criptografa dados do Health Cloud com a Shield Platform Encryption, adiciona criptografia forte em repouso aos
dados de saúde pessoais dos pacientes nestes campos.

Solicitação de tratamento
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• Notas de internação

• Notas da disposição

• Número do registro da instalação

• Notas do primeiro revisor

• Notas do diretor médico

• Nome do membro

• Sobrenome do membro

• ID do membro

• Número do grupo do membro

• Notas de resolução

• Notas da causa raiz

Fármaco da solicitação de tratamento

• Número da prescrição

Benefício da cobertura

• Notas do benefício

• Notas de participação no plano

• Notas de participação no pagamento

• Notas deduzíveis

• Notas máximas do tempo de vida

• Notas do próprio bolso

• Identificador do sistema de origem

Item de benefício da cobertura

• Nível de cobertura

• Notas

• Tipo de serviço

• Código do tipo de serviço

• Identificador do sistema de origem

Plano do membro

• Afiliação

• Número do grupo

• Número do emissor

• Número do membro

• Médico de atendimento primário

• Identificador do sistema de origem

Plano do adquirente

• Número do plano

• Tipo de serviço

• Sistema de origem

• Identificador do sistema de origem
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Associação de planos do adquirente

• ID da associação de planos do adquirente

• Status

• Sistema de origem

• Identificador do sistema de origem

Como: Criptografe esses campos na página Política de criptografia em Configuração. Você pode aplicar um esquema de criptografia
probabilística ou determinista aos seus dados campo a campo.

CONSULTE TAMBÉM:

Proteja dados do Health Cloud com criptografia de plataforma

Ajuda do Salesforce: Que elementos de dados e campos padrão posso criptografar? (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização de versão)

Ajuda do Salesforce: Filtrar dados criptografados com criptografia determinista (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Criptografar campos de área de rich text (beta)
Toda a Shield Platform Encryption agora pode criptografar campos de área de rich text, adicionando uma camada de segurança a uma
gama mais ampla de seus dados. Você pode criptografar campos de rich text area em objetos personalizados e padrão.

Onde: Esse recurso se aplica ao Salesforce Classic, ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota:  Como um recurso beta, a Shield Platform Encryption para área de rich text é uma prévia 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 propósitos de avaliação. Ele é oferecido no estado em que se encontra 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 dar feedback e sugestões para a Shield Platform Encryption para área de rich text no IdeaExchange e por meio da
Trailblazer Community. Para obter informações sobre a ativação desse recurso em sua organização, entre em contato com a
Salesforce.

Quem: Para usar criptografia para campos de área de rich text, contate o executivo da conta ou o suporte ao cliente da Salesforce. Para
ativar a criptografia em campos de rich text area, os administradores precisam da permissão Personalizar aplicativo.

Como: Você pode ativar a criptografia ao criar ou editar um campo de rich text area.

No Lightning Experience, no Gerenciador de objetos, selecione seu objeto personalizado ou padrão e Campos e relacionamentos. Ao
criar ou editar um campo de rich text area, selecione Criptografado na página de detalhes do campo.

No Salesforce Classic, navegue até o objeto em Configuração e selecione Campos. Na seção Campos e relacionamentos personalizados,
clique em Novo ou em Editar e selecione Criptografado na página de detalhes do campo.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criptografar campos em objetos personalizados e campos personalizados (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)
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Criptografe campos de endereço de envio do contrato
Você pode criptografar o campo Endereço de envio do contrato, estabelecendo mais uma camada de proteção para ainda mais dados
de contrato. Ao criptografar o campo de Endereço de envio do contrato, os campos Rua para envio e Cidade para envio também são
criptografados.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic, ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Aplique criptografia ao campo Endereço de envio do contrato à página Política de criptografia em Configuração. É possível aplicar
a criptografia probabilística ou determinista.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Filtrar dados criptografados com criptografia determinista (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Proteções do serviço de gerenciamento de chaves Shield aprimoradas
Novos limites de chave ajudam o serviço de gerenciamento de chaves (KMS) Shield a lidar com material de chave de maneira mais
eficiente. Agora você pode ter até 50 segredos do locatário fornecidos pelo cliente ou gerados pelo Salesforce ativos e arquivados de
cada tipo. Os clientes de Serviço de chave somente em cache (beta) podem ter até 10 chaves somente cache arquivadas e ativas de
cada tipo. Essa melhoria de serviço protege contra interrupções do Shield KMS, garantindo processos de criptografia e descriptografia
mais tranquilos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic, ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: A maioria dos clientes não atingirá esse novo limite de chave. Se você atingir, destrua uma chave existente para poder criar,
carregar, reativar, rearquivar ou criar uma chamada para outra. Lembre-se de sincronizar os dados com uma chave ativa antes de destruir
o material de chave.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Alternar segredos do locatário de criptografia (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Grave dados criptografados com a opção Alterar captura de dados (visualização para o
desenvolvedor)
A opção Alterar captura de dados fornece alterações quase em tempo real aos registros do Salesforce e sincroniza os registros
correspondentes em um armazenamento de dados externo. Se um campo de registro do Salesforce for criptografado com a Shield
Platform Encryption, as alterações em valores de campo criptografados gerarão eventos de alteração. Com um clique, você pode usar
a Shield Platform Encryption para criptografar eventos de alteração. Os dados em mensagens de evento de alteração então são entregues
ao cliente inscrito por uma camada de transporte segura (HTTPS e TLS).

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic na Developer Edition como uma visualização do
desenvolvedor. Essa alteração continua a ser oferecida como parte de um piloto em um sandbox nas edições Performance, Unlimited
e Enterprise.

Nota:  Alterar captura de dados está disponível como uma visualização para desenvolvedores em organizações Developer Edition.
A captura de dados alterados não está disponível ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade
geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Todos os comandos, parâmetros e outros
recursos estão sujeitos a alterações ou descontinuação a qualquer momento, com ou sem aviso. Não implemente uma funcionalidade
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desenvolvida com esses comandos ou ferramentas. Além da visualização do desenvolvedor, Alterar captura de dados continua
sendo oferecida por meio de um programa piloto para clientes selecionados. Para ser indicado para participar do programa piloto,
entre em contato com a Salesforce. Você pode oferecer feedback e sugestões para a captura de dados alterados neste grupo da
comunidade Trailblazer.

Como: Navegue até a página Gerenciamento de chave em Configuração. Na lista suspensa Escolher tipo de segredo do locatário,
selecione Barramento de evento.

Em seguida, navegue para a página Política de criptografia em Configuração e selecione Criptografar e entregar eventos de Captura
de dados de alteração. A partir de agora, seus eventos de alteração são criptografados e entregues ao cliente inscrito.

CONSULTE TAMBÉM:

Manter seus dados externos atualizados com a captura de dados alterados (visualização para o desenvolvedor)

Controlar quem pode alterar políticas de criptografia
Às vezes, você deseja que apenas determinados indivíduos na sua equipe de administração concluam tarefas de criptografia. Se essas
tarefas envolverem tratar de material da chave de criptografia e gerenciar políticas de criptografia, você poderá restringir as tarefas de
política de criptografia para usuários com a permissão Gerenciar chaves de criptografia.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic, ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Para restringir o acesso, você precisa da permissão Gerenciar chaves de criptografia.

Por quê: A página Configurações avançadas tem uma configuração para especificar quais administradores de segurança podem realizar
tarefas de criptografia e quais podem continuar focando em outros trabalhos de administração relacionados à segurança. Você não
precisa alterar os conjuntos de permissões e as atribuições de papéis aos quais dedicou tanto tempo e esforço.

Como: Em Configuração, insira Criptografia de plataforma  na caixa Busca rápida e clique em Configurações avançadas.
Em seguida, selecione Restringir acesso a configurações de política de criptografia.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: De que permissões de usuário a Shield Platform Encryption precisa? (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização de versão)

Aplique o Shield Platform Encryption com conjuntos de alterações
Quem disse que "Você não pode levar consigo" não usava conjuntos de alterações. Agora você pode levar suas configurações de
criptografia com você ao implantar personalizações de uma organização para outra. Você também pode aplicar criptografia a componentes
que já fazem parte de um conjunto de alterações. Suas configurações de criptografia são aplicadas à organização de destino quando
seu conjunto de alterações é carregado para a sua organização de destino.

Onde: Esse recurso se aplica ao Salesforce Classic, ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para usar conjuntos de alterações externos e editar conexões de implantação, você precisa das permissões para Criar e carregar
conjuntos de alterações, Implantar conjuntos de alterações e Modificar todos os dados.

Por quê: A maioria dos clientes experimenta os recursos da Shield Platform Encryption em um sandbox antes de usá-los em organizações
de produção. Não importa se você está movendo personalizações de um sandbox para uma organização de produção, ou de uma
organização de produção para outra, componentes do conjunto de alterações que usam criptografia mantêm suas configurações de
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criptografia na organização de destino. Campos personalizados, conjuntos de campos e regras de correspondência também mantêm
suas configurações de criptografia.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Componentes disponíveis em conjuntos de alterações (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Atualize esquemas e status de segredo do locatário por meio da API
A nova funcionalidade da API dá a você uma maneira flexível de realizar a rotação do material de chave e mantê-lo alinhado à sua política
de criptografia. Na versão 44.0 e posteriores da API empresarial, você pode destruir um segredo do locatário atualizando o campo Status,
em vez do campo SecretValue. Clientes do Serviço de chave somente em cache (beta) podem ativar os novos segredos do locatário e
marcar segredos do locatário arquivados como destruídos atualizando o campo Status. Todos os clientes da Shield Platform Encryption
também podem ver e definir esquemas de criptografia do campo por meio da API de metadados com a nova enumeração
encryptionScheme. Por exemplo, atualize o esquema de criptografia de um campo de probabilística para determinística passando o
valor CaseSensitiveDeterministicEncryption. O booliano encrypted  foi descontinuado nas versões 44.0 e posteriores.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic, ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Objetos alterados

API de metadados

Guia do desenvolvedor da API de metadados: CustomField

Guia do desenvolvedor da API SOAP: Objetos padrão: Segredo do locatário (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Mantenha mais controle dos principais materiais com o Serviço de chave somente em cache (beta)
Integrado em seu serviço Traga sua própria chave (BYOK) da Shield Platform Encryption, o novo Serviço de chave somente em cache
trata da necessidade exclusiva de material de chave não persistente. Você pode armazenar material de chave fora do Salesforce e fazer
o Serviço de chave somente em cache buscar seu material de chave sob demanda. Seu serviço de chave transmite seu material de chave
por um canal seguro que você configura. Ele então é criptografado e armazenado no cache para operações de criptografia e descriptografia
imediatas. Você pode destruir e fazer a rotação de material de chave sob demanda e rastrear eventos de chave somente em cache,
obtendo controle total do seu material de chave.

Onde: Esse recurso se aplica ao Salesforce Classic, ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota:  Como um recurso beta, o Serviço de chaves somente em cache da Shield Platform Encryption é uma prévia 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 propósitos de avaliação. Ele é oferecido no estado em que se encontra 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 dar feedback e sugestões para o Serviço de chave somente em cache da Shield Platform Encryption
para Rich text area no IdeaExchange e por meio da Trailblazer Community. Para obter informações sobre a ativação desse recurso
em sua organização, entre em contato com a Salesforce.
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Por quê: Obtenha ainda mais controle sobre a cadeia de custódia do seu material de chave com o Serviço de chave somente em cache.
As chaves somente em cache não persistem em nenhum sistema de registro ou backup do Salesforce. Em vez disso, o serviço busca o
material de chave de um serviço de chave no local, serviço de chave em nuvem ou fornecedor de intermediação de chave baseado em
nuvem de sua escolha. Quando o seu material de chave é buscado, ele é criptografado e armazenado no cache para operações de
criptografia e descriptografia.

Como: Criar e hospedar chaves compatíveis com cache requer alguma configuração dentro e fora do Salesforce. Depois de gerar e
preparar seu material de chave, você criará uma credencial nomeada para usar como um canal seguro pelo qual o serviço busca o
material de chave. Você então pode configurar sua conexão na página Gerenciamento de chaves em Configuração.

Uma vez que seu material de chave está armazenado fora do Salesforce, é importante manter uma conexão de chamada funcional. Use
a página Verificação de chamada para monitorar sua conexão e responder rapidamente a interrupções de serviço que podem impedir
que o serviço busque suas chaves.
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Na página Gerenciamento de chaves em Configuração, clique em Detalhes ao lado da chave somente em cache. Clique em Verificar
(1) e revise os detalhes sobre a sua conexão (2). Então você pode fazer os ajustes adequados ao seu serviço de chaves.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Serviço de chave somente em cache (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Guia do desenvolvedor da API SOAP: Objetos padrão: RemoteKeyCalloutEvent (Beta)

Localizar correspondências exatas e parciais de dados criptografados com regras de
correspondência (disponível ao público em geral)
O suporte da Shield Platform Encryption para regras de correspondência apresenta a você correspondências exatas e parciais, ajudando-o
a manter uma gama maior dos seus dados. Além das regras de correspondência personalizadas, você pode fazer referência a campos
criptografados com regras de correspondência padrão. Esse recurso, que agora está disponível ao público em geral, inclui algumas
alterações desde a versão beta.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic, ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Importante:  Para assegurar resultados de correspondência precisos, clientes que usavam a versão beta desse recurso devem
desativar todas as regras de correspondência que fazem referência a campos criptografados e, em seguida, reativá-las. Se a sua
regra de correspondência personalizada falhar na reativação, entre em contato com a Salesforce para obter ajuda na reativação
de seu índice de correspondência.

Como: Ative a criptografia determinística na página Configurações avançadas de criptografia de plataforma. Então desative
temporariamente suas regras personalizadas existentes que fazem referência a campos que deseja criptografar. Se não desativar as
regras, não poderá salvar suas configurações de criptografia. Na página Política de criptografia, selecione os campos para criptografar,
aplique a criptografia determinista a esses campos e salve. Em seguida, ative novamente suas regras personalizadas.

Regras de correspondência padrão são desativadas automaticamente quando a criptografia é adicionada a um campo referido por essa
regra. Após obter o email assegurando que a criptografia está ativada, ative novamente as regras que fazem referência a esse campo.
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Alterações desde a versão Summer '18

Novas proteções de serviço garantem que as cargas de trabalho sejam balanceadas em todo o sistema. O serviço de correspondência
pesquisa candidatos a correspondência até encontrar todas as correspondências ou até 200 correspondências. Com a Criptografia de
plataforma, o máximo de pesquisa do serviço é de 100 candidatos. Com criptografia, você pode encontrar menos ou, possivelmente,
nenhum registro duplicado.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Aplicar criptografia a campos usados em regras de correspondência (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Monitoramento de eventos: Assistente de política de transação aprimorado e
informações de erro do Lightning mais precisas
Crie políticas de Segurança da transação com mais rapidez e facilidade com uma UI aprimorada. O tipo de evento de Erro do Lightning
contém informações mais relevantes para ajudá-lo a resolver erros.

NESTA SEÇÃO:

Crie políticas de transação de modo mais rápido e fácil com o assistente atualizado

Agora você pode usar um assistente mais intuitivo para criar políticas de segurança da transação tanto no Lightning Experience
quanto no Salesforce Classic. Anteriormente, o assistente estava disponível somente no Lightning Experience. Também melhoramos
a usabilidade da página Políticas de segurança da transação para ajudá-lo a realizar a manutenção de suas políticas de modo rápido
e fácil.

Rastreie solicitações do painel do Analytics nos seus arquivos de log de evento

Você agora pode rastrear a adoção do Einstein Analytics na sua organização do Salesforce. Com novos campos no tipo de evento
Wave Change, você pode ver em que local as solicitações do painel do Analytics se originam.

Trabalhe de modo mais eficiente com a nova árvore de configuração de monitoramento de evento e itens renomeados

Para tornar o Monitoramento de evento e a Segurança da transação mais fáceis de localizar em Configuração, agrupamos esses itens
em Monitoramento de evento na árvore de Configuração. Renomeamos a página Configuração de monitoramento de evento para
Configurações de monitoramento de evento. A página Segurança da transação agora se chama Políticas de segurança da transação.

Obtenha informações mais precisas nos logs de erro do Lightning

Informações não relacionadas agora são filtradas nos logs de eventos de Erro do Lightning. Anteriormente, alguns eventos de erro
do Lightning não estavam relacionados a um erro real, dando o insight incorreto de que algo errado havia acontecido. Você poderá
ver uma redução no volume de logs de evento de Erro do Lightning devido a essa otimização.

Painéis do Designer clássico do Einstein Analytics serão descontinuados

Com a descontinuação dos Painéis do designer clássico em breve, agora é hora de converter seus Painéis do designer clássico de
Monitoramento de evento no Designer de painéis. Se você tiver instalado ou atualizado o aplicativo Event Monitoring Analytics
desde a versão Summer '17 (versão 40 do modelo e posterior), não precisará fazer nada. Se você estiver usando uma versão anterior,
faça o upgrade do seu aplicativo.

Crie políticas de transação de modo mais rápido e fácil com o assistente atualizado
Agora você pode usar um assistente mais intuitivo para criar políticas de segurança da transação tanto no Lightning Experience quanto
no Salesforce Classic. Anteriormente, o assistente estava disponível somente no Lightning Experience. Também melhoramos a usabilidade
da página Políticas de segurança da transação para ajudá-lo a realizar a manutenção de suas políticas de modo rápido e fácil.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Quem: Disponível a clientes que compram assinaturas do complemento Salesforce Shield ou Monitoramento de evento do Salesforce.
Para criar e gerenciar políticas de transação, você deve ter a permissão do usuário de Personalizar aplicativo.

Como: Em Configuração, insira Segurança da transação  na caixa Busca rápida e selecione Políticas de segurança da
transação. Para criar uma política, clique em Nova. Para atualizar uma política, clique no menu suspenso à direita e selecione Editar.

Importante:  Se você estiver participando do piloto Eventos em tempo real, não poderá criar políticas do Apex nem editar políticas
do Apex desabilitadas para eventos com suporte no piloto.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Rastreie solicitações do painel do Analytics nos seus arquivos de log de evento
Você agora pode rastrear a adoção do Einstein Analytics na sua organização do Salesforce. Com novos campos no tipo de evento Wave
Change, você pode ver em que local as solicitações do painel do Analytics se originam.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Se você for um cliente do Event Monitoring, receberá esses campos automaticamente nos dados do log de evento quando seus
usuários estiverem trabalhando no Analytics. Para obter mais detalhes sobre esses campos, consulte EventLogFile em Objetos alterados.

CONSULTE TAMBÉM:

Referência de objeto para plataforma Salesforce e Lightning: Tipo de evento de troca do Wave (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Trabalhe de modo mais eficiente com a nova árvore de configuração de monitoramento de evento
e itens renomeados
Para tornar o Monitoramento de evento e a Segurança da transação mais fáceis de localizar em Configuração, agrupamos esses itens
em Monitoramento de evento na árvore de Configuração. Renomeamos a página Configuração de monitoramento de evento para
Configurações de monitoramento de evento. A página Segurança da transação agora se chama Políticas de segurança da transação.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Quem: Disponível a clientes que compram assinaturas do complemento Salesforce Shield ou Monitoramento de evento do Salesforce.

Como: Em Configuração, insira Monitoramento de evento  na caixa Busca rápida e, em seguida, selecione Configurações de
monitoramento de evento ou Políticas de segurança da transação.

Obtenha informações mais precisas nos logs de erro do Lightning
Informações não relacionadas agora são filtradas nos logs de eventos de Erro do Lightning. Anteriormente, alguns eventos de erro do
Lightning não estavam relacionados a um erro real, dando o insight incorreto de que algo errado havia acontecido. Você poderá ver
uma redução no volume de logs de evento de Erro do Lightning devido a essa otimização.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Referência de objeto para plataforma Salesforce e Lightning: Tipo de compromisso Erro do Lightning (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Painéis do Designer clássico do Einstein Analytics serão descontinuados
Com a descontinuação dos Painéis do designer clássico em breve, agora é hora de converter seus Painéis do designer clássico de
Monitoramento de evento no Designer de painéis. Se você tiver instalado ou atualizado o aplicativo Event Monitoring Analytics desde
a versão Summer '17 (versão 40 do modelo e posterior), não precisará fazer nada. Se você estiver usando uma versão anterior, faça o
upgrade do seu aplicativo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na
Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quando: Planejamos descontinuar os Painéis do designer clássico na versão Summer '19.

CONSULTE TAMBÉM:

Planeje-se para a descontinuação do designer clássico

Ajuda do Salesforce: Fazer o upgrade do aplicativo Event Monitoring Analytics

Ajuda do Salesforce: Converter seu painel do designer clássico no Designer de painéis (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização de versão)
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Outras alterações de segurança: Rastreamento do usuário de integração
da plataforma, alertas para avisar os usuários antes do redirecionamento
e gerenciamento de acesso de compartilhamento
O Usuário de integração da Plataforma agora é rastreável nos logs de depuração, dando a você mais visibilidade desse usuário automatizado.
Proteja-se contra phishing e links mal-intencionados avisando os usuários antes que eles sejam redirecionados para fora do Salesforce.
Restrinja quem tem acesso a configurações de compartilhamento exigindo um nível de sessão de alta garantia.

NESTA SEÇÃO:

Rastrear o usuário de integração da plataforma

Muitos aplicativos internos do Salesforce agora executam automaticamente seus processos comerciais da mesma forma que o
Usuário de integração da plataforma. Alguns registros são exibidos como sendo criados, modificados pela última vez ou de propriedade
desse usuário. Utilizar o Usuário de integração da plataforma é uma parte esperada de como o Salesforce realiza a manutenção de
uma organização, como o usuário de Processo automatizado. O Usuário de integração da plataforma é rastreável nos logs de
depuração.

Gerencie o acesso de compartilhamento com uma política de segurança da sessão

Agora você pode exigir que os usuários tenham um nível de sessão de alta garantia antes de permitir que eles acessem configurações
de compartilhamento. A nova configuração Gerenciar compartilhamento restringe o acesso à página Definir configurações de
compartilhamento, o objeto SharingRules e o campo sharingModel do CustomObject na API de metadados.

Avisar os usuários quando os links redirecionarem 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 do Salesforce.

Atualize seu pacote de criptografia do servidor para dar suporte a AES

O Salesforce não dá mais suporte para criptografia 3DES para chamadas HTTPS de saída. Verifique as listas do pacote de criptografia
do servidor e garanta que tenham suporte para o padrão de criptografia avançada (AES) com chaves de fluxo de 128 bits (AES128)
ou 256 bits (AES256). Caso contrário, código personalizado que dependa de chamadas de saída para o servidor HTTPS falhará.

Recusar URLs do Meu domínio sem instância

Para estabilizar o nome de host para URLs do Meu domínio, todas as organizações criadas após a versão Winter '19 usam como
padrão URLs sem nomes de instância. Porém, alguns pacotes de plug-in mais antigos do AppExchange ainda não são compatíveis
com nomes de host sem instância. Se você tiver problemas de funcionalidade de página ao usar pacotes, desative a atualização
crítica que habilitou URLs do Meu domínio sem instância.

Rastrear o usuário de integração da plataforma
Muitos aplicativos internos do Salesforce agora executam automaticamente seus processos comerciais da mesma forma que o Usuário
de integração da plataforma. Alguns registros são exibidos como sendo criados, modificados pela última vez ou de propriedade desse
usuário. Utilizar o Usuário de integração da plataforma é uma parte esperada de como o Salesforce realiza a manutenção de uma
organização, como o usuário de Processo automatizado. O Usuário de integração da plataforma é rastreável nos logs de depuração.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance e
Unlimited.

Por quê: O Usuário de integração da plataforma trabalha nos bastidores integrando aplicativos internos. Aqui estão alguns exemplos
que fazem o Usuário de integração da plataforma aparecer em campos de auditoria.

• Um bot do Einstein cria um caso.

• O Einstein escreve dados de predição para os registros que está avaliando.

462

Outras alterações de segurança: Rastreamento do usuário
de integração da plataforma, alertas para avisar os usuários
antes do redirecionamento e gerenciamento de acesso de

compartilhamento

Notas da versão Salesforce Winter '19



• Os dados são sincronizados usando a Nuvem de integração do Salesforce.

Como: Para rastrear o Usuário de integração da plataforma nos logs de depuração, crie um sinalizador de rastreamento do usuário e
selecione Integração da plataforma na lista suspensa Tipo de entidade rastreada. Um sinalizador de rastreamento agora é definido
no Usuário de integração da plataforma.

Gerencie o acesso de compartilhamento com uma política de segurança da sessão
Agora você pode exigir que os usuários tenham um nível de sessão de alta garantia antes de permitir que eles acessem configurações
de compartilhamento. A nova configuração Gerenciar compartilhamento restringe o acesso à página Definir configurações de
compartilhamento, o objeto SharingRules e o campo sharingModel do CustomObject na API de metadados.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições.

Como: Em Configuração, insira Verificação de identidade  na caixa Busca rápida e selecione Verificação de identidade.
Localize a seção Políticas de nível de segurança da sessão e atualize a configuração Gerenciar compartilhamento.

Avisar os usuários quando os links redirecionarem 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 do Salesforce.

Onde: Esse recurso está disponível no Salesforce Classic em todas as edições.

Por quê: Por exemplo, os usuários veem uma mensagem de aviso se clicam em um link para o site de uma empresa em um registro da
conta.

Essa configuração se aplica a todos os links no Salesforce, exceto por links no Chatter.

Como: Em Configuração, pesquise Configurações de sessão. Em Redirecionamentos, selecione Avisar usuários antes que
eles sejam redirecionados para fora do Salesforce.
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Atualize seu pacote de criptografia do servidor para dar suporte a AES
O Salesforce não dá mais suporte para criptografia 3DES para chamadas HTTPS de saída. Verifique as listas do pacote de criptografia do
servidor e garanta que tenham suporte para o padrão de criptografia avançada (AES) com chaves de fluxo de 128 bits (AES128) ou 256
bits (AES256). Caso contrário, código personalizado que dependa de chamadas de saída para o servidor HTTPS falhará.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce em todas as
edições.

Como: Teste a compatibilidade do servidor em uma organização de sandbox atualizada para a versão Winter '19. Em geral, servidores
com suporte para TLS 1.1 ou posterior também dão suporte para AES128 ou AES256.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Pacotes de criptografia com suporte (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Artigo do Knowledge: A Salesforce está desativando a criptografia TLS 1.0

Recusar URLs do Meu domínio sem instância
Para estabilizar o nome de host para URLs do Meu domínio, todas as organizações criadas após a versão Winter '19 usam como padrão
URLs sem nomes de instância. Porém, alguns pacotes de plug-in mais antigos do AppExchange ainda não são compatíveis com nomes
de host sem instância. Se você tiver problemas de funcionalidade de página ao usar pacotes, desative a atualização crítica que habilitou
URLs do Meu domínio sem instância.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Database.com.

Quando: Essas atualizações críticas serão ativadas automaticamente em 16 de março de 2019.

Como: Em Configuração, insira Atualizações críticas  na caixa Busca rápida e selecione Atualizações críticas. Para remover
nomes de instância de URLs para Visualforce, Community Builder, Site.com Studio e Arquivos de conteúdo, clique em Desativar.

Você também pode optar por não usar URLs sem instância para organizações de sandbox. Para estabilizar o nome de host para URLs de
Meu domínio em sandboxes, clique em Desativar.

CONSULTE TAMBÉM:

Notas da versão do Salesforce Spring '18: Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Community Builder, Site.com Studio
e arquivos de conteúdo (atualização crítica)

Notas da versão Summer '18 do Salesforce: Estabilizar o nome de host para Meus URLs de domínio em sandboxes (Atualização crítica)

Salesforce IoT: Melhorias no Componente do Lightning do IoT Insights,
no Remetente de eventos, no Visualizador de eventos e no Contexto

O Salesforce IoT tem inovações para ajudá-lo a criar experiências do cliente únicas e memoráveis. Você pode adicionar seus dados do
Salesforce IoT a qualquer página no Salesforce com nosso novo componente IoT Insights Lightning. Novos recursos de resolução de
problemas permitem que você envie mensagens de evento dentro do aplicativo e veja as mensagens conforme elas são recebidas.
Também estamos facilitando o uso de contextos e aprimorando rastreadores.
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NESTA SEÇÃO:

Mostre seus dados do Salesforce IoT em qualquer lugar no Salesforce com IoT Insights

Disponibilize os dados do Salesforce IoT aos seus usuários por meio do Salesforce, dando a eles mais informações para atender aos
clientes. O componente padrão do IoT Insights Lightning aprimora seus dados de CRM mostrando as informações do Salesforce IoT
junto com eles. Você pode incluir o componente nas páginas de registro do Salesforce Lightning, como casos, ordens de trabalho
e ativos.

Envie facilmente mensagens de evento de dentro do Salesforce IoT

O Remetente do evento simplifica o processo de enviar mensagens do evento da plataforma no Salesforce IoT. Você também pode
testar mais facilmente as orquestrações que cria sem usar uma ferramenta externa para enviar mensagens do evento.

Verifique se as mensagens do evento são recebidas com o visualizador de eventos

Use o Visualizador de eventos no início do processo de criação de contextos para verificar se as suas mensagens de evento estão
sendo enviadas para o contexto certo ou para resolver problemas. Verifique se todos os dados necessários do evento também estão
chegando para que você possa começar a criar suas orquestrações. O Visualizador de evento mostra os detalhes de cada mensagem
de evento, como seus campos e valores.

Crie e gerencie melhor os contextos com aprimoramentos de validação e ativação

Quando você cria um contexto ou altera um existente, seu contexto passa por uma etapa de validação durante o processo de ativação
enquanto você valida concomitantemente orquestrações ativadas. Se o seu contexto não for compatível com a sua orquestração,
mensagens de erro detalhadas o ajudarão a entender os problemas.

Obtenha mais dados de resolução de problemas com o log de atividades aprimorado

Os novos tipos de log de atividade fornecem a você mais visibilidade a mais tipos de problemas, ajudando-o a resolver mais problemas
e manter suas orquestrações operando conforme o planejado. Você pode ver eventos que foram descartados por excederem as
alocações de instância e evento diárias, erros desconhecidos ou eventos com erros em ações de saída. Também adicionamos um
filtro de tipo de log e fizemos melhorias à pesquisa.

Mostre seus dados do Salesforce IoT em qualquer lugar no Salesforce
com IoT Insights
Disponibilize os dados do Salesforce IoT aos seus usuários por meio do Salesforce, dando a eles mais informações para atender aos
clientes. O componente padrão do IoT Insights Lightning aprimora seus dados de CRM mostrando as informações do Salesforce IoT
junto com eles. Você pode incluir o componente nas páginas de registro do Salesforce Lightning, como casos, ordens de trabalho e
ativos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: É preciso ter uma licença do Salesforce IoT. Qualquer usuário que tenha acesso ao registro pai pode ver os dados no componente
IoT Insights.

Por quê: Dê aos seus usuários acesso a dados do Salesforce IoT de qualquer página de registro do Lightning no Salesforce.
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Você também pode adicionar dados do Salesforce IoT à sua comunidade usando o componente Insights de IoT no Community Builder.
Os clientes podem ver informações sobre os próprios dispositivos conectados, e os parceiros podem acessar dados de dispositivo do
Salesforce IoT para melhorar o serviço para os clientes.

Esse componente está disponível apenas para páginas de registro e somente em inglês.

Como: Em Configuração, insira IoT na caixa Busca rápida e, em seguida, selecione Introdução. Em Habilitar IoT do Salesforce, clique
em Habilitar. Em Habilitar insights de IoT, clique em Habilitar.

Para mostrar dados do Salesforce IoT no componente IoT Insights Lightning, crie e ative uma orquestração com as variáveis desejadas.
Adicione o componente IoT Insights por meio do Criador de aplicativo Lightning ou do Lightning Community Builder.

Envie facilmente mensagens de evento de dentro do Salesforce IoT
O Remetente do evento simplifica o processo de enviar mensagens do evento da plataforma no Salesforce IoT. Você também pode
testar mais facilmente as orquestrações que cria sem usar uma ferramenta externa para enviar mensagens do evento.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience. O Remetente de evento está disponível nas edições Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Por quê: Está cansado de precisar usar uma ferramenta externa, como Postman ou Workbench, para enviar uma mensagem do evento
para testar suas orquestrações? Com o Remetente do evento, há uma maneira mais fácil. Enquanto ainda estiver no Salesforce IoT, clique
em Remetente do evento, envia sua mensagem de evento e observe-a chegar à sua orquestração.

Sua mensagem de evento é enviada a todas as orquestrações anexadas a um contexto, não apenas a orquestração em que você está.

Como: Em Configuração, insira IoT  na caixa Busca rápida, em seguida, selecione Orquestrações. Selecione a orquestração à qual

você deseja enviar uma mensagem de evento e clique em .
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Verifique se as mensagens do evento são recebidas com o visualizador
de eventos
Use o Visualizador de eventos no início do processo de criação de contextos para verificar se as suas mensagens de evento estão sendo
enviadas para o contexto certo ou para resolver problemas. Verifique se todos os dados necessários do evento também estão chegando
para que você possa começar a criar suas orquestrações. O Visualizador de evento mostra os detalhes de cada mensagem de evento,
como seus campos e valores.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience. O Visualizador de evento está disponível nas edições Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Como: Em Configuração, insira IoT  na caixa Busca rápida, em seguida, selecione Contextos. Selecione o contexto em que você deseja

visualizar as mensagens de evento e clique em .

Crie e gerencie melhor os contextos com aprimoramentos de validação
e ativação
Quando você cria um contexto ou altera um existente, seu contexto passa por uma etapa de validação durante o processo de ativação
enquanto você valida concomitantemente orquestrações ativadas. Se o seu contexto não for compatível com a sua orquestração,
mensagens de erro detalhadas o ajudarão a entender os problemas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Obtenha mais visibilidade de como mudanças a contextos afetam orquestrações relacionadas. Economize tempo ao criar
contextos com esses aprimoramentos.

• Seja notificado quando alterações puderem causar conflitos com orquestrações.

• Salve contextos de rascunho em andamento a qualquer momento, mesmo aqueles com erros de validação, e volte a eles mais tarde.

• Realize uma avaliação final rápida e fácil e entre em atividade com alterações de contexto em uma só etapa. Você pode, inclusive,
ativar todas as novas versões das orquestrações ativadas anexadas ao contexto ao mesmo tempo.

• Visualize versões de contexto de rascunho e ativas separadamente, o que torna fácil distinguir contextos ativados do seu trabalho
em andamento.

Obtenha mais dados de resolução de problemas com o log de atividades
aprimorado
Os novos tipos de log de atividade fornecem a você mais visibilidade a mais tipos de problemas, ajudando-o a resolver mais problemas
e manter suas orquestrações operando conforme o planejado. Você pode ver eventos que foram descartados por excederem as alocações
de instância e evento diárias, erros desconhecidos ou eventos com erros em ações de saída. Também adicionamos um filtro de tipo de
log e fizemos melhorias à pesquisa.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Em Configuração, insira IoT  na caixa Busca rápida. Selecione Log de atividade.
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Desenvolvimento: Crie o seu próprio aplicativo Salesforce

Quer você esteja usando componentes do Lightning, Visualforce, Apex ou nossas APIs com sua linguagem de programação favorita,
esses aprimoramentos na plataforma Salesforce vão ajudá-lo a desenvolver excelentes aplicações, integrações e pacotes para revenda
a outras organizações.

NESTA SEÇÃO:

Componentes do Lightning: Habilitação de CSP mais flexível e configurações para tempo de carregamento mais rápido e segurança
aprimorada

A "Política de segurança de conteúdo mais rígida" agora é uma configuração da organização, em vez de uma atualização crítica,
para dar a você mais controle sobre sua habilitação. Congelar protótipos em JavaScript para aprimorar a segurança e a estabilidade.
Habilite a configuração da CDN em Configuração para carregar o Lightning Experience mais rapidamente.

Visualforce: Conjuntos de campos no Lightning Experience e novas métricas de acesso

Agora você pode criar e editar conjuntos de campos no Lightning Experience. Adicionamos novas métricas de acesso para ajudá-lo
a decidir que páginas do Visualforce migrar para o Lightning Experience.

Apex

Classes do Apex em lote agora podem optar por acionar eventos de plataforma quando encontrarem um erro ou exceção. O Apex
introduz o inherited sharing  em classes do Apex, o que permite que a classe seja executada no modo de compartilhamento
da classe que a chamou. Um novo método System.Url.getOrgDomainUrl()  permite que você obtenha pontos de
extremidade para chamadas à API de modo que você possa interagir com as APIs REST e SOAP do Salesforce no Apex code. Uma
nova interface Callable  permite que você escreva código que outros desenvolvedores podem aproveitar, mesmo que o código
esteja em um pacote diferente.

Metadados

O relatório de Cobertura de metadados foi aprimorado e pode ser acessado de um novo local. A permissão Modificar metadados
(beta) permite que os usuários implantem todos os metadados, incluindo Apex. Você pode usar a API REST de metadados com todas
as implantações, seja por meio do novo recurso REST ou por meio da Salesforce CLI. Acesse mais tipos de metadados e objetos da
API do conjunto de ferramentas na versão 44.0 da API.

API

Desfrute de maior acesso programático ao Salesforce na API versão 44.0.

Tipos de metadados personalizados: Armazenar parâmetros de fórmula para consolidar atualizações, editar registros na memória
no Apex

Consulte registros de tipos de metadados personalizados em campos de fórmula para evitar codificação permanente e facilitar as
atualizações. Crie e edite registros de tipo de metadados personalizados na memória no Apex para tornar os testes mais fáceis.

Extensões do Salesforce para VS Code: Simulações de desenvolvimento e depuração ativa para qualquer organização, e nova exibição
de teste do Apex

Além das alterações que fizemos em versões semanais, as Extensões do Salesforce para VS Code v44 incluem alguns aprimoramentos
principais. Simular uma sessão de depuração ativa em qualquer organização com o Depurador de reprodução. Conecte-se a sandboxes
e organizações de produção para recuperar e implantar origem. E explore a nova visualização de teste do Apex. Esses recursos estarão
disponíveis quando as Extensões do Salesforce para VS Code v44 forem lançadas em 13 de outubro de 2018, e alguma funcionalidade
estará disponível antes.

Salesforce CLI: Participe da evolução

A interface de linha de comando (CLI) do Salesforce continua a evoluir, com mais recursos e comandos com suporte para os modelos
de desenvolvimento do Salesforce DX. Use-a para criar facilmente ambientes para desenvolvimento e teste, sincronizar o código-fonte,
executar testes e controlar o ciclo de vida completo do aplicativo. Esses recursos novos e alterados estarão disponíveis quando a
Salesforce CLI v44 for lançado em sábado, 13 de outubro de 2018.
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Sandboxes: Arquivos de ativo em sandboxes completos

Arquivos de ativo estão incluídos em cópias de sandbox completo, assim, você pode testar as imagens da sua identidade de marca
e reproduzir a aparência das suas comunidades.

Dev Hub: Agora disponível na Developer Edition e em organizações teste

Você pediu e nós atendemos! O Dev Hub agora está disponível em organizações teste e organizações Developer Edition para avaliar
organizações teste e pacotes de segunda geração.

Organizações teste: Mais recursos e tipos de metadados com suporte

Projetadas para serem efêmeras e facilmente recriadas, as organizações teste são ambientes dedicados e configuráveis do Salesforce
que podem ser rapidamente executados para diferentes propósitos. Elas podem ser seu próprio ambiente de desenvolvimento
pessoal ou você pode criar organizações teste sem controle para testes automatizados. Será possível criar organizações teste se você
tiver ativado o Dev Hub em sua organização de produção ou se tiver uma organização de avaliação do Dev Hub.

Empacotamento: Pacotes desbloqueados disponíveis ao público em geral

A versão disponível ao público em geral tem pacotes desbloqueados aprimorados, incluindo suporte para números de versão de
patch, extração de informações de dependência de pacote, movimentação de metadados entre pacotes desbloqueados e
gerenciamento de metadados descontinuados.

Mensagens corporativas: Eventos de plataforma de alto volume (piloto), novo componente do Lightning e visualização para o
desenvolvedor Alterar captura de dados

Use eventos para simplificar a comunicação entre sistemas de negócios. Esta versão inclui aprimoramentos para eventos de plataforma
de alto volume (piloto), como direitos baseados em uso, componente do Lightning empApi  e Visualização para o desenvolvedor
Alterar captura de dados.

Componentes do Lightning: Habilitação de CSP mais flexível e
configurações para tempo de carregamento mais rápido e segurança
aprimorada
A "Política de segurança de conteúdo mais rígida" agora é uma configuração da organização, em vez de uma atualização crítica, para
dar a você mais controle sobre sua habilitação. Congelar protótipos em JavaScript para aprimorar a segurança e a estabilidade. Habilite
a configuração da CDN em Configuração para carregar o Lightning Experience mais rapidamente.

Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning.

NESTA SEÇÃO:

Política de segurança de conteúdo (CSP) mais rígida alterada de uma atualização crítica para uma configuração de organização

Essa configuração habilita uma Política de segurança de conteúdo (CSP) mais rígida, que proíbe o uso de unsafe-inline  para
script-src  para mitigar o risco de ataques de script entre sites. Na versão anterior, a CSP mais rígida era controlada pela
atualização crítica "Habilitar política de segurança de conteúdo mais rígida para componentes do Lightning". Alteramos a atualização
crítica para uma configuração de organização para dar a você maior controle sobre sua habilitação.

Congelar protótipos em JavaScript para aprimorar a segurança e a estabilidade

Em JavaScript, cada objeto tem um objeto de protótipo. Um objeto herda métodos e propriedades do objeto de protótipo. Protótipos
são compartilhados entre todos os objetos do mesmo tipo. Se um autor do componente modificar um protótipo em JavaScript de
um objeto compartilhado, isso poderá introduzir um comportamento inesperado e possíveis problemas de segurança. Congelar
protótipos em JavaScript impede que autores de componentes do Lightning modifiquem protótipos em JavaScript de objetos
globais compartilhados entre namespaces. Essa restrição permite melhor separação de código entre componentes e impede
adulteração mal-intencionada ou inadvertida de objetos compartilhados, como APIs DOM ou APIs JavaScript.
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Habilite a CDN para carregar o Lightning Experience mais rapidamente

Carregue o Lightning Experience e outros aplicativos mais rapidamente habilitando a rede de entrega de conteúdo (CDN) para
fornecer o conteúdo estático para a estrutura do Componente do Lightning. Uma CDN geralmente acelera o tempo de carregamento
da página, mas isso também muda o domínio de origem fornece os arquivos. Se a sua empresa tiver restrições de intervalo IP para
conteúdo fornecido do Salesforce, teste cuidadosamente antes de habilitar essa configuração.

Marcar métodos do Apex como armazenáveis em cache

Marque um método do Apex como armazenável (armazenável em cache) ao invés de usar o setStorable()  em toda ação do
JavaScript que chame o método do Apex para centralizar sua notação de armazenamento em cache para um método na classe do
Apex.

Alterações de token para formatação de datas em métodos de API JavaScript

Para melhorar o desempenho e simplificar o código, alteramos a lista de tokens compatíveis para formatar datas em métodos da
API JavaScript, como formatDate(), no objeto AuraLocalizationService.

Visualizador da API do Locker na biblioteca de componentes

Agora você pode acessar o Visualizador da API do Locker na biblioteca de componentes. Anteriormente, era preciso navegar para
um site separado para ver o Visualizador de API. Estamos centralizando informações e ferramentas de referência na Biblioteca de
componentes para a sua conveniência.

Avaliar e comparar código JavaScript com o Locker Console

Use o Locker Console para verificar a compatibilidade do seu código JavaScript com o Locker Service, e compare como ele é executado
com o Locker Service habilitado e desabilitado. Acesse o Locker Console na biblioteca de componentes.

Removida a Variável global moment

A estrutura de Componente do Lightning usa a biblioteca Moment.js como parte da sua implementação interna. Antes da versão
Winter '19, os clientes podiam acessar a variável global moment  que fazia parte do Moment.js. Esse uso de moment  em componentes
personalizados do Lightning nunca foi intencional nem tinha suporte. Na versão Winter '19, bloqueamos o acesso à variável moment.
Para usar Moment.js, carregue-a como um recurso estático na sua organização.

Componentes do Lightning novos e alterados

Crie interfaces do usuário rapidamente com uma variedade de novos componentes.

Interfaces do Lightning alteradas

Uma interface do Lightning permite que um componente seja usado em diferentes contextos ou receba dados de contexto adicionais.

Política de segurança de conteúdo (CSP) mais rígida alterada de uma atualização
crítica para uma configuração de organização
Essa configuração habilita uma Política de segurança de conteúdo (CSP) mais rígida, que proíbe o uso de unsafe-inline  para
script-src  para mitigar o risco de ataques de script entre sites. Na versão anterior, a CSP mais rígida era controlada pela atualização
crítica "Habilitar política de segurança de conteúdo mais rígida para componentes do Lightning". Alteramos a atualização crítica para
uma configuração de organização para dar a você maior controle sobre sua habilitação.

Onde:  Essa configuração habilita a CSP mais rígida para:

• Lightning Experience

• Aplicativo Salesforce

• Aplicativos autônomos criados por você (por exemplo, myApp.app)

Essa configuração não afeta:

• Salesforce Classic

• Todos os aplicativos para Salesforce Classic, como o Salesforce Console no Salesforce Classic
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• Comunidades

• O Lightning Out, que permite executar componentes do Lightning em um contêiner fora dos aplicativos do Lightning, como
componentes do Lightning no Visualforce e em comunidades baseadas no Visualforce. O contêiner define as regras de CSP.

Por quê: A configuração permite que você continue trabalhando com bibliotecas de terceiros que usam unsafe-inline  para
script-src. Quando a configuração é habilitada, você não pode usar código que carrega JavaScript com tags de script nem
manipuladores de evento que usam JavaScript em linha. Por exemplo, esse código não é permitido.

<button onclick="doSomething()"></button>

Como: Essa configuração é automaticamente habilitada, exceto se a sua organização corresponde a qualquer um destes critérios:

• Você criou um componente personalizado do Lightning

• Você instalou um pacote contendo um componente do Lightning

Para desabilitar a CSP mais rígida:

1. Em Configuração, insira Sessão  na caixa Busca rápida  e selecione Configurações de sessão.

2. Desmarque Habilitar política de segurança de conteúdo mais rígida.

3. Clique em Salvar.

Congelar protótipos em JavaScript para aprimorar a segurança e a estabilidade
Em JavaScript, cada objeto tem um objeto de protótipo. Um objeto herda métodos e propriedades do objeto de protótipo. Protótipos
são compartilhados entre todos os objetos do mesmo tipo. Se um autor do componente modificar um protótipo em JavaScript de um
objeto compartilhado, isso poderá introduzir um comportamento inesperado e possíveis problemas de segurança. Congelar protótipos
em JavaScript impede que autores de componentes do Lightning modifiquem protótipos em JavaScript de objetos globais compartilhados
entre namespaces. Essa restrição permite melhor separação de código entre componentes e impede adulteração mal-intencionada ou
inadvertida de objetos compartilhados, como APIs DOM ou APIs JavaScript.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com componentes do Lightning no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em
todas as versões do aplicativo.

Como: Essa configuração está desabilitada por padrão para organizações novas e atuais. Para congelar protótipos JavaScript, em
Configuração, insira Session  na caixa Quick Find  e selecione Configurações de sessão. Selecione Congelar protótipos
JavaScript e clique em Salvar.

Nota: Os recursos Equipes e reuniões do Cisco Webex não são compatíveis com a configuração Congelar protótipos em JavaScript.
Se você tiver um desses recursos do Webex habilitados, não poderá habilitar essa configuração.

Habilite a CDN para carregar o Lightning Experience mais rapidamente
Carregue o Lightning Experience e outros aplicativos mais rapidamente habilitando a rede de entrega de conteúdo (CDN) para fornecer
o conteúdo estático para a estrutura do Componente do Lightning. Uma CDN geralmente acelera o tempo de carregamento da página,
mas isso também muda o domínio de origem fornece os arquivos. Se a sua empresa tiver restrições de intervalo IP para conteúdo
fornecido do Salesforce, teste cuidadosamente antes de habilitar essa configuração.

Onde: Essa configuração afeta o Lightning Experience e outros aplicativos criados na estruturado Lightning Component. Essa configuração
não afeta nenhuma versão do aplicativo Salesforce. Essa configuração não afeta comunidades do Lightning, pois a CDN é habilitada
automaticamente para comunidades do Lightning.

Por quê: CDNs melhoram o tempo de carregamento do conteúdo estático armazenando versões em cache em vários locais geográficos.
Essa configuração ativa a entrega da CDN para JavaScript e CSS estáticos na estrutura do Componente do Lightning. Ela não distribui
os metadados nem os dados da sua organização em uma CDN.
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Como:  Essa configuração é desabilitada por padrão para organizações existentes e habilitada por padrão para novas organizações.

Para habilitar CDN, em Configuração, insira Session  na caixa Quick Find  e selecione Configurações de sessão. Selecione
Habilitar rede de entrega de conteúdo (CDN) para a estrutura de Componente do Lightning e clique em Salvar.

Se você encontrar problemas, pergunte ao departamento de TI se o firewall da sua empresa bloqueia conteúdo da CDN Akamai.

Marcar métodos do Apex como armazenáveis em cache
Marque um método do Apex como armazenável (armazenável em cache) ao invés de usar o setStorable()  em toda ação do
JavaScript que chame o método do Apex para centralizar sua notação de armazenamento em cache para um método na classe do Apex.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com componentes do Lightning no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em
todas as versões do aplicativo Salesforce.

Por quê: A marcação de um método como armazenável melhora o desempenho do seu componente, exibindo rapidamente dados
em cache do armazenamento do lado do cliente sem aguardar uma viagem do servidor. Se os dados em cache forem obsoletos, a
estrutura recuperará os dados mais recentes do servidor. O armazenamento em cache é especialmente benéfico para usuários em
conexões de alta latência, lentas ou não confiáveis, como redes 3G.

Antes do Winter '19, para armazenar em cache os dados retornados de um método do Apex, você precisava chamar o setStorable()
no código JavaScript em cada ação que chamasse o método do Apex. Agora você pode marcar o método do Apex como armazenável
(armazenável com cache) e se livrar de qualquer chamada setStorable()  no código JavaScript.

Como: Essa alteração é versionada. Código do componente existente com uma versão de API de 43.0 ou anterior continua funcionando
sem nenhuma alteração.

Para armazenar em cache os dados retornados de um método do Apex para qualquer componente com uma versão de API de 44.0 ou
posterior, anote o método do Apex com @AuraEnabled(cacheable=true). Por exemplo:

@AuraEnabled(cacheable=true)
public static Account getAccount(Id accountId) {

// your code here
}

Para atualizar um componente existente para a API versão 44.0, remova as chamadas setStorable()  no código JavaScript. Anote
o método do Apex com @AuraEnabled(cacheable=true)  em vez de @AuraEnabled  ou você receberá uma resposta de
erro para a ação.

Alterações de token para formatação de datas em métodos de API JavaScript
Para melhorar o desempenho e simplificar o código, alteramos a lista de tokens compatíveis para formatar datas em métodos da API
JavaScript, como formatDate(), no objeto AuraLocalizationService.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com componentes do Lightning no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em
todas as versões do aplicativo Salesforce.

Token removido
O token W, que retornava a semana do ano, não tem mais suporte. Nós ainda oferecemos suporte ao token w  (letra minúscula), que
também retorna a semana do ano (0 a 53).
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Tokens descontinuados

SaídaToken preferidoToken
descontinuado

Descrição

2018yyyyyAno (quatro dígitos)

2018yyyyYAno (quatro dígitos)

18yyYYAno (dois dígitos)

2018yyyyYYYYAno (quatro dígitos)

AM ou PMaAAM ou PM

01–31ddDDDia do mês

Para obter mais informações sobre a formatação de datas em JavaScript, consulte Formatação de datas em JavaScript.

Visualizador da API do Locker na biblioteca de componentes
Agora você pode acessar o Visualizador da API do Locker na biblioteca de componentes. Anteriormente, era preciso navegar para um
site separado para ver o Visualizador de API. Estamos centralizando informações e ferramentas de referência na Biblioteca de componentes
para a sua conveniência.

Onde: Essa alteração está visível na Biblioteca de componentes.

Por quê: O Locker Service aplica restrições a objetos globais ocultando os objetos ou fornecendo versões seguras desses objetos. Por
exemplo, a versão segura de window  é SecureWindow. O Visualizador de API mostra as APIs do DOM expostas pelo Locker Service
versus as APIs do DOM padrão para os encapsuladores mais complexos: SecureDocument, SecureElement  e SecureWindow.

Avaliar e comparar código JavaScript com o Locker Console
Use o Locker Console para verificar a compatibilidade do seu código JavaScript com o Locker Service, e compare como ele é executado
com o Locker Service habilitado e desabilitado. Acesse o Locker Console na biblioteca de componentes.

Onde: Essa alteração está visível na Biblioteca de componentes.

Por quê: O Locker Console permite que você avalie rapidamente o código JavaScript quanto a problemas ou código de comparação
sem precisar criar um aplicativo para testar seu componente. Você pode avaliar apenas código JavaScript no Locker Console. Você não
pode avaliar um pacote de componentes completo ou uma marcação de componente.

Como: Aqui está uma visão geral da interface do usuário da ferramenta Locker Console.
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Console de código (1)
Cole ou digite seu código JavaScript aqui para avaliá-lo ou compará-lo.

Alternâncias (2)

• Habilitar ou desabilitar o Locker Service.

• Habilitar ou desabilitar CSP rígida.

Ações (3)

• Clique em Avaliar para executar o código exibido no console do código.

• Clique em Comparar para executar seu código com e sem o Locker Service e visualizar as métricas de desempenho relativas.

• Clique em Limpar resultados para limpar todos os resultados exibidos.

Removida a Variável global moment
A estrutura de Componente do Lightning usa a biblioteca Moment.js como parte da sua implementação interna. Antes da versão Winter
'19, os clientes podiam acessar a variável global moment  que fazia parte do Moment.js. Esse uso de moment  em componentes
personalizados do Lightning nunca foi intencional nem tinha suporte. Na versão Winter '19, bloqueamos o acesso à variável moment.
Para usar Moment.js, carregue-a como um recurso estático na sua organização.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com componentes do Lightning no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em
todas as versões do aplicativo Salesforce.

Por quê: Para melhorar a estrutura de componentes do Lightning, às vezes alterações detalhes da implantação interna. Não use nem
dependa de nenhuma biblioteca ou variável global que não faça parte da API do JavaScript para componentes do Lightning. Esses
recursos podem ser alterados ou removidos a qualquer momento.

Veja a API JavaScript em:

https://<myDomain>.lightning.force.com/auradocs/reference.app, em que <myDomain>  é o nome do
seu domínio personalizado do Salesforce.

Componentes do Lightning novos e alterados
Crie interfaces do usuário rapidamente com uma variedade de novos componentes.
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Novos componentes
Esses componentes são novos e exigem a API versão 44.0 e posterior.

lightning:empApi
Integre o componente lightning:empApi  em seu componente do Lightning personalizado para assinar um canal de evento
de streaming e receber notificações de evento. Você pode assinar qualquer tipo de canal de evento na Plataforma do Lightning,
incluindo canais para eventos de plataforma, eventos de PushTopic e genéricos e eventos de Alterar captura de dados (visualização
para o desenvolvedor). O componente lightning:empApi  usa uma conexão de API de streaming baseada em CometD
compartilhada, possibilitando que você execute vários aplicativos de streaming no navegador.

lightning:map
O componente lightning:map  exibe com segurança um mapa de um ou mais locais usando o Google Maps. Você pode passar
marcadores para o componente para definir os locais a serem mapeados. Um marcador pode ser um par de coordenadas de latitude
e longitude, ou um conjunto de elementos de endereço: Cidade, País, CEP, Estado e Rua.

Aqui está um componente de mapa com um endereço.

Quando você especifica vários locais, o componente de mapa cria blocos clicáveis para cada local. Você pode especificar um título
para exibir acima da lista de endereços. Você também pode mostrar um rodapé com um link "Abrir no Google Maps" e especificar
um nível de zoom inicial para o mapa.

Veja https://lightningdesignsystem.com/components/map/ para obter mais imagens do mapa.

lightning:menuDivider

Esse componente é usado como um componente filho de lightning:buttonMenu. Use lightning:menuDivider
para criar uma linha divisória após um item de menu. Por padrão, é adicionado o espaço acima e abaixo da divisória. Use
variant="compact"  com lightning:menuDivider  para reduzir o espaço.
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lightning:menuSubheader

Esse componente é usado como um componente filho de lightning:buttonMenu. Use lightning:menuSubheader
para criar subtítulos na lista de itens de menu. Especifique o texto do título usando o atributo label.

Componentes alterados
Esses componentes foram alterados.

lightning:accordion
Esses atributos são novos.

• allowMultipleSectionsOpen  – Indica que um usuário pode abrir várias seções no acordeão ao mesmo tempo. Por
padrão, somente uma seção de acordeão é expandida por vez.

• onsectiontoggle  – Especifica um manipulador para o evento acionado quando as seções abertas mudam. O evento passa
uma matriz de todas as seções abertas no acordeão.

lightning:buttonMenu
Esses atributos são novos.

• isLoading  – Possibilita que você mostre um indicador de atividade giratório enquanto o menu está sendo carregado.

• loadingStateAlternativeText  – Especifica o texto explicativo necessário, como "Carregando menu…", a ser exibido
quando isLoading  é verdadeiro.

• isDraft  – Especifica que um menu de botão está em um estado não salvo e exibe um asterisco como indicador ao lado do
botão. Você pode usar o estado de rascunho do menu do botão para mostrar que há uma alteração não salva que pode ser
perdida, como uma alteração do usuário em um menu personalizável.

• draftAlternativeText  – Especifica texto descrevendo por que o menu é considerado como estando no estado de
rascunho, e é necessário quando isDraft  é verdadeiro.

O componente lightning:buttonMenu  tem suporte para dois novos componentes filho.
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• lightning:menuDivider

• lightning:menuSubheader

lightning:datatable
Esse valor para a propriedade de coluna type  é novo.

• button-icon  – Exibe um elemento de botão somente de ícone que executa uma ação.

Esse atributo para a propriedade de coluna do tipo url  é novo.

• tooltip  – Exibe uma dica de ferramenta para um URL na coluna datatable. Use a propriedade typeAttributes  para
passar a dica de ferramentas para o URL.

Esse atributo para a propriedade de coluna da tabela cellAttributes  é novo.

• iconAlternativeText  – Texto descritivo para um ícone exibido em uma coluna de dados.

lightning:formattedRichText
Esse atributo é novo.

• disableLinkify  – Previne que o componente crie links automaticamente para texto vinculável na saída formatada.

lightning:fileCard
Esses atributos são novos.

• hideDescription  – Controla a exibição da legenda de descrição do arquivo no cartão do arquivo. Se verdadeiro, nada
será exibido na legenda. Se falso, exibirá a descrição de arquivo na legenda.

• Description  – Descrição do arquivo. Exibe o nome do arquivo por padrão.

lightning:helptext
Esse atributo é novo.

• iconVariant  – Permite que você altere o estilo do ícone do texto de ajuda para um dos seguintes: inverso, advertência ou
erro.

O comportamento de pop-over do texto de ajuda em dispositivos iOS mudou. Ele é aberto quando você toca no ícone e fecha com
um segundo topo no popover ou ícone.

lightning:inputField

O componente lightning:inputField  agora tem suporte para o tipo de campo de localização geográfica. Ele exibe os
campos de entrada para inserir latitude e longitude em graus decimais.

lightning:isUrlAddressable
URLs para componentes usando lightning:isUrlAddressable  agora diferenciam entre maiúsculas e minúsculas.

lightning:listView
Esse atributo é novo.

• showSearchBar  – Especifica se a barra de pesquisa é exibida. Esse valor é falso por padrão. O lado do servidor ainda poderá
desabilitar a pesquisa se não tiver suporte para pesquisa.

lightning:menuItem
Esses atributos são novos.

• prefixIconName  – Adiciona o ícone de utilitário especificado antes do texto do item de menu.

• href  – Cria um link para o item de menu, que possibilita que você use o menu do botão para navegação. O link é aplicado ao
conteúdo do item de menu, incluindo texto e ícones.

• isDraft  – Especifica que um item de menu está em um estado não salvo e exibe um asterisco como indicador ao lado do
item. Você pode usar o estado de rascunho do item de menu para mostrar que há uma alteração não salva que pode ser perdida,
como uma alteração do usuário em um menu personalizável.
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• draftAlternativeText  – Especifica o texto descrevendo por que o item de menu é considerado como estando no
estado de rascunho, o que é necessário quando isDraft  é verdadeiro.

lightning:navigation
URLs para componentes usando lightning:navigation  agora diferenciam maiúsculas de minúsculas.

lightning:quickActionAPI
Esses métodos são novos.

• getAvailableActions  – Obtenha uma lista de ações disponíveis em uma página de registro.

• getAvailableActionFields  – Obtenha uma lista de campos disponíveis para uma ação específica em uma página
de registro.

lightning:nextBestActions (Piloto)
Esse componente executa uma estratégia de recomendação e exibe as propostas resultantes. Agora o atributo singleColumn
é ignorado.

Nota: Fornecemos a Próxima melhor ação do Einstein a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer
a concordância com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a
Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. A Próxima melhor ação do Einstein
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 para a Próxima melhor
ação do Einstein no IdeaExchange.

lightning:tab

O atributo label  agora tem suporte apenas para texto. Anteriormente, o rótulo tinha suporte para um tipo de componente, e
você podia incluir, por exemplo, um ícone no rótulo da guia. Se você usar um componente em um rótulo lighting:tab  agora,
somente a parte de texto do valor do rótulo será exibida. Quaisquer classes CSS aplicadas são ignoradas.

Interfaces do Lightning alteradas
Uma interface do Lightning permite que um componente seja usado em diferentes contextos ou receba dados de contexto adicionais.

Essa interface mudou.

lightning:availableForFlowScreens
Essa interface agora inclui um atributo validate, que armazena lógica de validação a ser executada quando o usuário do fluxo
navega para a tela seguinte. Para obter detalhes, consulte Adicionar funções de validação a componentes da tela personalizados.

Visualforce: Conjuntos de campos no Lightning Experience e novas métricas
de acesso
Agora você pode criar e editar conjuntos de campos no Lightning Experience. Adicionamos novas métricas de acesso para ajudá-lo a
decidir que páginas do Visualforce migrar para o Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Criar e editar conjuntos de campos no Lightning Experience

Agora você pode criar e editar conjuntos de campos no Lightning Experience.
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Novos campos de métricas de acesso do Visualforce

Use os novos campos de métricas de acesso ProfileId  e LogDate  para priorizar quais páginas do Visualforce migrar para o
Lightning Experience.

Recupere e exiba com segurança imagens de terceiros em páginas do Visualforce

Proteja seus usuários contra solicitações não autorizadas usando a função IMAGEPROXYURL  para buscar com segurança imagens
fora do servidor da sua organização. Carregar uma imagem de terceiros pode iniciar uma solicitação de autenticação mal-intencionada
destinada a roubar nomes de usuário e senhas do Salesforce. Essa função do Visualforce carrega imagens externas por HTTPS e
impede que imagens solicitem credenciais do usuário.

Melhore a segurança isolando conteúdo de terceiros não confiável com iframes

Você agora pode isolar recursos HTML estáticos em um domínio separado usando iframes. Usar um domínio separado para integrar
informações de fontes não confiáveis protege seu conteúdo do Visualforce.

Parâmetros de redirecionamento de URL não diferenciam mais entre maiúsculas e minúsculas

Parâmetros de URL protegidos usados nas páginas do Visualforce: retURL, startURL, cancelURL  e saveURL. Eles não
diferenciam mais entre maiúsculas e minúsculas. Se você alterar o valor de parâmetro de retURL  para returl, o sistema agora
reconhece-o como um parâmetro protegido. Parâmetros de URL protegidos permitem redirecionamentos de páginas do Visualforce
para domínios salesforce.com ou *.force.com e previnem redirecionamentos mal-intencionados para domínios de terceiros.

Criar e editar conjuntos de campos no Lightning Experience
Agora você pode criar e editar conjuntos de campos no Lightning Experience.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience em todas as edições.

Por quê: Os administradores adoram o Lightning Experience, mas eles estavam sentindo falta de poder criar e editar conjunto de campos.

Um conjunto de campos é um agrupamento de campos. Por exemplo, você pode ter um conjunto de campos que contenha campos
descrevendo o primeiro nome, o nome do meio, o sobrenome e o cargo do usuário. Quando um conjunto de campos é adicionado a
uma página do Visualforce, os desenvolvedores podem realizar um loop dos seus campos e renderizá-los. Se a página for adicionada a
um pacote gerenciado, os administradores poderão adicionar, remover ou reordenar campos em um conjunto de campos para modificar
os campos apresentados na página do Visualforce sem modificarem nenhum código. A mesma página do Visualforce pode apresentar
diferentes conjuntos de informações, dependendo de quais campos um assinante prefere manter.

Como: Em Configuração, insira Objeto  na caixa Busca rápida e selecione Gerenciador de objetos. Selecione um objeto que dê
suporte para conjuntos de campos, vá para Conjuntos de campos e clique em Novo.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Sobre conjuntos de campos

Novos campos de métricas de acesso do Visualforce
Use os novos campos de métricas de acesso ProfileId  e LogDate  para priorizar quais páginas do Visualforce migrar para o
Lightning Experience.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience em todas as edições.

Por quê: Para decidir que páginas do Visualforce migrar para o Lightning Experience, é útil saber que páginas são mais usadas e por
quem. Esses novos campos de Métricas de acesso do Visualforce mostram essas informações a você.

O campo ProfileId  mostra a ID do perfil do Salesforce do usuário que visualizou a página do Visualforce. O campo LogDate
mostra a data em que o usuário acessou a página. Esse campo fornece mais insight sobre o uso da página que o campo MetricsDate,
que representa a data em que as métricas são coletadas.
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Como: Para consultar métricas nas páginas do Visualforce na sua organização, use o objeto VisualforceAccessMetrics e inclua os campos
ProfileId  e LogDate.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Visualforce: VisualforceAccessMetrics

Recupere e exiba com segurança imagens de terceiros em páginas do Visualforce
Proteja seus usuários contra solicitações não autorizadas usando a função IMAGEPROXYURL  para buscar com segurança imagens
fora do servidor da sua organização. Carregar uma imagem de terceiros pode iniciar uma solicitação de autenticação mal-intencionada
destinada a roubar nomes de usuário e senhas do Salesforce. Essa função do Visualforce carrega imagens externas por HTTPS e impede
que imagens solicitem credenciais do usuário.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Para recuperar com segurança uma imagem externa, inclua a função IMAGEPROXYURL  no atributo src  de uma marca
<img>  ou o atributo value  de um objeto <apex:image>.

<img src={!IMAGEPROXYURL("http://exampledomain.com/pic.png")}/>

<apex:image value="{!IMAGEPROXYURL("http://exampledomain.com/pic.png")}"/>

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Visualforce: apex:image

Ajuda do Salesforce: Operadores e funções de fórmula

Melhore a segurança isolando conteúdo de terceiros não confiável com iframes
Você agora pode isolar recursos HTML estáticos em um domínio separado usando iframes. Usar um domínio separado para integrar
informações de fontes não confiáveis protege seu conteúdo do Visualforce.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Para consultar um arquivo HTML estático em um domínio separado, use $IFrameResource.<resource_name>  como
um campo de mesclagem, em que resource_name  é o nome especificado ao carregar o recurso estático.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Visualforce: Consulta de conteúdo de terceiros não confiável com iframes (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Guia do desenvolvedor do Visualforce: apex:iframe
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Parâmetros de redirecionamento de URL não diferenciam mais entre maiúsculas e
minúsculas
Parâmetros de URL protegidos usados nas páginas do Visualforce: retURL, startURL, cancelURL  e saveURL. Eles não
diferenciam mais entre maiúsculas e minúsculas. Se você alterar o valor de parâmetro de retURL  para returl, o sistema agora
reconhece-o como um parâmetro protegido. Parâmetros de URL protegidos permitem redirecionamentos de páginas do Visualforce
para domínios salesforce.com ou *.force.com e previnem redirecionamentos mal-intencionados para domínios de terceiros.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Professional, Performance e Unlimited.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Use parâmetros de redirecionamento de URL protegido (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Apex
Classes do Apex em lote agora podem optar por acionar eventos de plataforma quando encontrarem um erro ou exceção. O Apex
introduz o inherited sharing  em classes do Apex, o que permite que a classe seja executada no modo de compartilhamento
da classe que a chamou. Um novo método System.Url.getOrgDomainUrl()  permite que você obtenha pontos de extremidade
para chamadas à API de modo que você possa interagir com as APIs REST e SOAP do Salesforce no Apex code. Uma nova interface
Callable  permite que você escreva código que outros desenvolvedores podem aproveitar, mesmo que o código esteja em um
pacote diferente.

Para obter mais informações sobre essas melhorias, consulte o Guia do desenvolvedor do Apex.

NESTA SEÇÃO:

Aceite eventos de plataforma Fire de classes do Apex em lote (beta)

Classes do Apex em lote agora podem optar por acionar eventos de plataforma quando encontrarem um erro ou exceção. Registros
de evento fornecem um rastreamento mais granular de erros que a UI de trabalhos do Apex porque incluem IDs de registro que
estão sendo processadas, tipo de exceção, mensagem de exceção e rastreio de pilha. Você também pode incorporar tratamento
personalizado e lógica de repetição para falhas. Clientes que estão escutando um evento podem dizer com que frequência ele falhou,
que registros estavam no escopo no momento da falha e outros detalhes da exceção. Os eventos também são acionados para erros
internos da Plataforma do Salesforce e outras exceções do Apex "não capturáveis", como LimitExceptions causadas por atingir os
limites do regulador.

Use compartilhamento herdado para proteger seu Apex Code

Agora você pode especificar a palavra-chave inherited sharing  em uma classe do Apex, que permite à classe entrar no
modo de compartilhamento da classe que a chamou. Usar inherited sharing  permite que você passe na análise de segurança
e garanta que seu Apex code privilegiado não seja usado de maneiras inesperadas ou não seguras. Uma classe do Apex com
inherited sharing  é executada como with sharing  quando usada como um controlador de página do Visualforce,
serviço REST do Apex ou um ponto de entrada para uma transação Apex.

Simplifique chamadas à API da sua organização do Apex code

Use o novo método System.Url.getOrgDomainUrl()  para interagir com as APIs SOAP e REST do Salesforce no Apex
code. Obtenha pontos de extremidade para chamadas à API da interface de usuário para criar e personalizar campos personalizados
e conjuntos de valores da lista de opções e muito mais. Use o método System.UserInfo.getSessionId()  atualizado
para recuperar IDs da sessão, mesmo quando seu código é executado de maneira assíncrona.
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Compartilhar a funcionalidade extensível com a interface Callable

A interface System.Callable  permite que você use uma interface comum para criar integrações fracamente acopladas entre
classes do Apex ou acionadores, mesmo para código em pacotes separados. Concordar com uma interface em comum possibilita
aos desenvolvedores de diferentes empresas ou departamentos criar com base nas soluções uns dos outros. Implemente essa
interface para possibilitar uma comunidade mais ampla, que pode ter soluções diferentes daquelas que você tinha em mente,
estender a funcionalidade do seu código.

Apex: Classes e interfaces novas e alteradas

Essas classes e interfaces 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. Crie rascunhos de publicações, comentários em thread e
tópicos de conteúdo gerenciados.

Aceite eventos de plataforma Fire de classes do Apex em lote (beta)
Classes do Apex em lote agora podem optar por acionar eventos de plataforma quando encontrarem um erro ou exceção. Registros de
evento fornecem um rastreamento mais granular de erros que a UI de trabalhos do Apex porque incluem IDs de registro que estão
sendo processadas, tipo de exceção, mensagem de exceção e rastreio de pilha. Você também pode incorporar tratamento personalizado
e lógica de repetição para falhas. Clientes que estão escutando um evento podem dizer com que frequência ele falhou, que registros
estavam no escopo no momento da falha e outros detalhes da exceção. Os eventos também são acionados para erros internos da
Plataforma do Salesforce e outras exceções do Apex "não capturáveis", como LimitExceptions causadas por atingir os limites do regulador.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota:  Por se tratar de um recurso beta, Eventos de erro do Apex em lote é uma prévia 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.

Como: Para disparar um evento de plataforma, uma declaração de classe do Apex deve implementar a interface
Database.RaisesPlatformEvents.

public with sharing class YourSampleBatchJob implements Database.Batchable<SObject>,
Database.RaisesPlatformEvents{
// class implementation

}

CONSULTE TAMBÉM:

Objeto BatchApexErrorEvent
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Use compartilhamento herdado para proteger seu Apex Code
Agora você pode especificar a palavra-chave inherited sharing  em uma classe do Apex, que permite à classe entrar no modo
de compartilhamento da classe que a chamou. Usar inherited sharing  permite que você passe na análise de segurança e
garanta que seu Apex code privilegiado não seja usado de maneiras inesperadas ou não seguras. Uma classe do Apex com inherited
sharing  é executada como with sharing  quando usada como um controlador de página do Visualforce, serviço REST do Apex
ou um ponto de entrada para uma transação Apex.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Apex sem uma declaração de compartilhamento é inseguro por padrão. Projetar classes do Apex que são executadas no modo
with sharing  ou without sharing  no tempo de execução é uma técnica avançada, e pode ser difícil distinguir de uma em
que uma declaração de compartilhamento específica seja omitida por engano. Uma declaração de inherited sharing  explícita
torna a intenção clara, evitando a ambiguidade decorrente de uma declaração omitida ou falsos positivos do conjunto de ferramentas
de análise de segurança.

Há uma clara diferença entre uma classe do Apex marcada com inherited sharing  e outra com uma declaração de
compartilhamento omitida. Se a classe for usada como o ponto de entrada para uma transação Apex, uma declaração de compartilhamento
omitida é executada como without sharing. Porém, inherited sharing  garante que o padrão seja a execução como
with sharing. Uma classe declarada como inherited sharing  é executada apenas como without sharing  quando
explicitamente chamada de um contexto without sharing  já estabelecido.

Como: Este exemplo declara uma classe do Apex com inherited sharing  e uma invocação do Visualforce desse Apex code.
Devido à declaração inherited sharing, somente contatos para os quais o usuário em execução tenha acesso de compartilhamento
são exibidos. Se a declaração for omitida, até mesmo os contatos que o usuário não tem direito de ver são exibidos devido ao
comportamento padrão inseguro de omitir a declaração.

public inherited sharing class InheritedSharingClass{
public List<Contact> getAllTheSecrets(){

return [SELECT Name FROM Contact];
}

}

<apex:page controller="InheritedSharingClass">
<apex:repeat value="{!allTheSecrets}" var="record">

{!record.Name}
</apex:repeat>

</apex:page>

Simplifique chamadas à API da sua organização do Apex code
Use o novo método System.Url.getOrgDomainUrl()  para interagir com as APIs SOAP e REST do Salesforce no Apex code.
Obtenha pontos de extremidade para chamadas à API da interface de usuário para criar e personalizar campos personalizados e conjuntos
de valores da lista de opções e muito mais. Use o método System.UserInfo.getSessionId()  atualizado para recuperar IDs
da sessão, mesmo quando seu código é executado de maneira assíncrona.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Database.com.

Por quê: Anteriormente, organizações com Meu domínio habilitado podiam acessar alguns recursos de API do Apex code somente
depois de definir configurações do site remoto ou credenciais nomeadas. Alguns objetos, como DatedExchangeRate, são acessíveis
somente por meio da API. Agora você pode interagir com esses objetos usando o Apex code, criando pontos de extremidade com o
método System.Url.getOrgDomainUrl(). Você também pode usar os pontos de extremidade para acessar as informações
de limites da sua organização, invocar fluxos, interagir com exibições de lista e assim por diante.
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As chamadas à API às vezes exigem uma ID da sessão e um URL. Você pode obter essa ID da sessão usando o método
System.UserInfo.getSessionId(). Esse método antes retornava null  no Apex assíncrono, mas agora retorna um valor
se ele é executado tanto de modo síncrono quanto assíncrono.

Como: Use getOrgDomainUrl()  em organizações com ou sem Meu domínio para receber URLs canônicos. Por exemplo:
https://yourDomain.my.salesforce.com  ou, para organizações sem Meu domínio habilitado,
https://yourInstance.salesforce.com

Este exemplo usa a API da interface de usuário para obter valores padrão para que você possa clonar um registro.

Http h = new Http();
HttpRequest req = new HttpRequest();
req.setEndpoint(Url.getOrgDomainUrl().toExternalForm()

+ '/services/data/v44.0/limits');
req.setMethod('GET');
req.setHeader('Authorization', 'Bearer ' + UserInfo.getSessionId());
HttpResponse res = h.send(req);

Você pode usar getSessionId()  tanto de modo síncrono quanto assíncrono. No Apex assíncrono (Apex agendado, Enfileirável,
Futuro ou em Lote), esse método retorna a ID da sessão apenas quando o código é executado por um usuário válido ativo. Quando o
código é executado por um usuário interno, como o processo automatizado ou um usuário proxy, o método retorna null.

Você não pode fazer chamadas à API usando o código JavaScript dos componentes do Lightning, incluindo o código do controlador
do Apex relacionado. Esse comportamento não mudou em relação a versões anteriores.

CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange: Permitir ao Apex chamar as APIs SOAP e REST do Salesforce sem uma configuração de site remoto

Guia do desenvolvedor do Apex: getOrgDomainUrl()

Guia do desenvolvedor do Apex: getSessionId()

Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning: Fazer chamadas à API do Apex

Compartilhar a funcionalidade extensível com a interface Callable
A interface System.Callable  permite que você use uma interface comum para criar integrações fracamente acopladas entre
classes do Apex ou acionadores, mesmo para código em pacotes separados. Concordar com uma interface em comum possibilita aos
desenvolvedores de diferentes empresas ou departamentos criar com base nas soluções uns dos outros. Implemente essa interface para
possibilitar uma comunidade mais ampla, que pode ter soluções diferentes daquelas que você tinha em mente, estender a funcionalidade
do seu código.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Database.com.

Por quê: Em vez de implementar a interface Process.Plugin  para casos de uso que não foram projetados para suporte, você
agora pode implementar System.Callable. Simplesmente invoque Callable  para criar um ponto comum de concordância
entre partes do código de diferentes origens.

Como: Para implementar a interface Callable, você precisa escrever apenas um método: call(String action,
Map<String, Object> args).

Em código que utiliza ou testa uma implementação de Callable, converta uma instância do seu tipo para Callable.
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Essa interface não se destina a substituir interfaces mais específicas. Em vez disso, a interface Callable  permite integrações em que
códigos de diferentes classes ou pacotes podem usar tipos de base comuns.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Apex: Interface que pode ser chamada

Apex: Classes e interfaces novas e alteradas
Essas classes e interfaces são novas ou foram alteradas.

NESTA SEÇÃO:

Classes do Apex alteradas

Estas classes existentes têm métodos ou constantes novos ou alterados.

Enumeração do Apex alterada

As seguintes enumerações foram atualizadas nesta versão.

Novas exceções do Apex

Estas exceções numerações são introduzidas nesta versão.

Novas interfaces do Apex

Estas interfaces foram introduzidas nesta versão.

Chamadas à API SOAP para Apex alteradas

A chamada runTests()  foi alterada.

Classes do Apex alteradas
Estas classes existentes têm métodos ou constantes novos ou alterados.

Classe Schema.DescribeFieldResult

Novo método

isAiPredictionField()
Retorna um booleano que indica se o campo está ativado para exibir os dados de previsão do Einstein.

Classe Schema.DescribeSObjectResult

Novo método

getRecordTypeInfosByDeveloperName()
Retorna um mapa que corresponde os nomes do desenvolvedor a seu tipo de registro associado.

Classe Schema.RecordTypeInfo

Novo método

getDeveloperName()
Retorna o nome do desenvolvedor para esse tipo de registro.

Classe System.Crypto

Novos métodos

verify(String algorithmName, Blob data, Blob signature, Blob publicKey)
Retorna um booliano verificando a assinatura digital para dados criptografados usando o algoritmo especificado e a chave
pública fornecida.
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verify(String algorithmName, Blob data, Blob signature, String certDevName)
Retorna um booliano verificando assinaturas digitais para dados, usando o algoritmo especificado e a chave pública associada
ao certDevName.

verifyMac()
Retorna um booliano verificando a assinatura HMAC para dados usando o algoritmo especificado, dados de entrada, privateKey
e mac.

Classe System.Url

Novos métodos

getOrgDomainUrl()
Retorna o URL canônico para a sua organização. Por exemplo, https://yourDomain.my.salesforce.com  ou,
para organizações sem Meu domínio habilitado, https://yourInstance.salesforce.com.

Classe System.UserInfo

Métodos alterados

getSessionId()
Agora você pode usar getSessionId()  no Apex assíncrono (Apex de Lote, Futuro, Enfileirável ou Agendado).
Anteriormente, esse método retornava null  quando executado de modo assíncrono.

No Apex assíncrono, esse método retorna a ID da sessão apenas quando o código é executado por um usuário válido ativo.
Quando o código é executado por um usuário interno, como o processo automatizado ou um usuário proxy, o método
retorna null.

Enumeração do Apex alterada
As seguintes enumerações foram atualizadas nesta versão.

Enum Auth.Auth.VerificationMethodEnum
Contém as diferentes maneiras como os usuários podem se identificar quando fazem login. Pode ser usado para implementar páginas
de login sem senha adequadas a dispositivos móveis e para métodos de verificação de autorregistro (e cancelamento de registro).

Essa enumeração tem um valor novo, Password. A identidade pode ser verificada por senha.

Enumeração Metadata.PlatformActionListContextEnum
Descreve os diferentes contextos das listas de ações.

Essa enumeração tem um valor novo, ActionDefinition. Esse valor está reservado para uso futuro.

Novas exceções do Apex
Estas exceções numerações são introduzidas nesta versão.

Namespace Auth

LoginDiscoveryException
Gere uma exceção para indicar que ocorreu um erro ao executar o Manipulador de descoberta de login.

Auth.DiscoveryCustomErrorException
Gera uma exceção para personalizar mensagens de erro que aparecem em páginas de autorregistro, verificação e login.

Novas interfaces do Apex
Estas interfaces foram introduzidas nesta versão.
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Interface Auth.ConfigurableSelfRegHandler
Crie uma classe que implemente Auth.ConfigurableSelfRegHandler  para registrar usuários com o endereço de email
ou número de telefone, em vez de nome de usuário e senha. Quando você configura o autorregistro da comunidade com a Página
de autorregistro configurável, o Salesforce gera uma classe do Apex AutocreatedConfigSelfReg  padrão. Modifique a
classe para estender a funcionalidade, por exemplo, para alterar como os usuários são criados.

createUser(accountId, profileId, registrationAttributes, password)
Crie um membro da comunidade usando as informações que o visitante forneceu na página de autorregistro da sua comunidade.

Interface Auth.LoginDiscoveryHandler
Crie uma classe que implemente Auth.LoginDiscoveryHandler  para fazer o login de usuários com base em outros
métodos de verificação que não nome de usuário e senha. Os usuários podem se identificar com email, número de telefone ou outro
identificador, como ID de federação ou identificador de dispositivo. Quando você configura a página de login da sua comunidade
com a Página de descoberta de login, o Salesforce gera um AutocreatedDiscLoginHandler  padrão. Você pode modificar
a classe, por exemplo, para dar suporte a logon único (SSO).

login(identifier, startUrl, requestAttributes)
Faça login do usuário externo dado o identificador especificado, como email ou número de telefone. Se for bem-sucedido,
redirecione o usuário à página da comunidade especificada pelo URL inicial.

Interface System.Callable
Permite que seus desenvolvedores usem uma interface comum para criar integrações fracamente acopladas entre classes do Apex
ou acionadores, mesmo para código em pacotes separados. Concordar com uma interface em comum possibilita aos desenvolvedores
de diferentes empresas ou departamentos criar com base nas soluções uns dos outros. Implemente essa interface para possibilitar
uma comunidade mais ampla, que pode ter soluções diferentes daquelas que você tinha em mente, estender a funcionalidade do
seu código.

call(action, args)
Fornece funcionalidade que outras classes ou pacotes podem utilizar e desenvolver.

Chamadas à API SOAP para Apex alteradas
A chamada runTests()  foi alterada.

runTests()
O objeto RunTestsResult inclui dois novos campos.

flowCoverage
Uma matriz de resultados de execuções de teste que executaram fluxos.

flowCoverageWarnings
Uma matriz de advertências geradas por execuções de teste que executaram fluxos.

ConnectApi (Chatter no Apex): classes e enumerações novas e alteradas
Crie experiências personalizadas no Salesforce usando o Chatter no Apex. Crie rascunhos de publicações, comentários em thread e
tópicos de conteúdo gerenciados.

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.
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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

Essas classes são novas ou foram alteradas.

Classes de entrada do Chatter no Apex novas e alteradas

Estas classes de entrada são novas ou têm alterações.

Classes de saída do Chatter no Apex novas e alteradas

Estas classes de saída são novas ou têm alterações.

Enumerações do Chatter no Apex novas e alteradas

Essas enumerações são novas ou foram alteradas.

Classes do Chatter no Apex novas e alteradas
Essas classes são novas ou foram alteradas.

Feeds do Chatter

Esses métodos novos e existentes estão na classe ConnectApi.ChatterFeeds.

Criar uma publicação de rascunho
Use esse método existente com a classe ConnectApi.StatusCapabilityInput  atualizada.

• postFeedElement(communityId, feedElement)

Obter o feed de rascunho do usuário do contexto
Use esses métodos existentes com feedType  definido como Draft  e subjectId  definido para a ID do usuário do contexto.

• getFeed(communityId, feedType, subjectId)

• getFeed(communityId, feedType, subjectId, sortParam)

Obter os elementos de feed do feed de rascunho do usuário do contexto
Use esses métodos existentes com feedType  definido como Draft  e subjectId  definido para a ID do usuário do contexto.

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, pageParam, pageSize,
sortParam)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam)

Esses métodos têm métodos de teste correspondentes definidos.

Pesquisar os elementos de feed do feed de rascunho
Use esses métodos existentes com feedType  definido como Draft  e subjectId  definido para a ID do usuário do contexto.

• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, subjectId, q)

• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, subjectId, pageParam, pageSize,
sortParam, q)

• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam, q)
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Esses métodos têm métodos de teste correspondentes definidos.

Publicar uma publicação de rascunho
Esse método é novo.

• publishDraftFeedElement(communityId, feedElementId, feedElement)

Acessar a funcionalidade de comentários para um comentário
Esse método é novo.

• getThreadsForFeedComment(communityId, commentId, threadedCommentsCollapsed)

Obter comentários para um comentário
Esses métodos são novos.

• getThreadsForFeedComment(communityId, commentId)

• getThreadsForFeedComment(communityId, commentId, pageParam, pageSize)

Obter um comentário em thread no contexto dos comentários pai e publicação pai
Esse método é novo.

• getCommentInContext(communityId, commentId, pageSize)

Obter comentários em um estilo em thread para um elemento de feed
Esses métodos são novos.

• getCommentsForFeedElement(communityId, feedElementId, threadedCommentsCollapsed)

• getCommentsForFeedElement(communityId, feedElementId, pageParam, pageSize,
threadedCommentsCollapsed)

• getCommentsForFeedElement(communityId, feedElementId, sortParam,
threadedCommentsCollapsed)

• getCommentsForFeedElement(communityId, feedElementId, threadedCommentsCollapsed,
sortParam)

• getCommentsForFeedElement(communityId, feedElementId, pageParam, pageSize,
threadedCommentsCollapsed, sortParam)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, sortParam, filter, threadedCommentsCollapsed)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam, filter, threadedCommentsCollapsed)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
elementsPerBundle, density, pageParam, pageSize, sortParam, showInternalOnly,
customFilter, threadedCommentsCollapsed)

Obter um elemento do feed com comentários em um estilo em thread
Esses métodos são novos.

• getFeedElement(communityId, feedElementId, threadedCommentsCollapsed)

• getFeedElement(communityId, feedElementId, threadedCommentsCollapsed, commentSort)

• getFeedElement(communityId, feedElementId, recentCommentCount, elementsPerBundle,
threadedCommentsCollapsed)

• getFeedElement(communityId, feedElementId, recentCommentCount, elementsPerBundle,
threadedCommentsCollapsed, commentSort)

Obter elementos do feed com comentários em um estilo em thread para um feed de registro
Esse método é novo.
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• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
elementsPerBundle, density, pageParam, pageSize, sortParam, showInternalOnly,
filter, threadedCommentsCollapsed)

Esse método tem um método de teste de conjunto correspondente.

Pesquisar elementos do feed com comentários em um estilo em thread
Esses métodos são novos.

• searchFeedElements(communityId, q, threadedCommentsCollapsed)

• searchFeedElements(communityId, q, pageParam, pageSize, threadedCommentsCollapsed)

Esses métodos têm métodos de teste correspondentes definidos.

Criar um comentário em thread
Use esse método existente com a classe ConnectApi.CommentInput  atualizada.

• postCommentToFeedElement(communityId, feedElementId, comment, feedElementFileUpload)

Contas sociais gerenciadas

Esses novos métodos estão na classe ConnectApi.SocialEngagement.

Obter contas sociais gerenciadas

• getManagedSocialAccount(id)

• getManagedSocialAccounts()

• getManagedSocialAccounts(socialNetwork)

Tópicos gerenciados

Esses métodos novos e existentes estão na classe ConnectApi.ManagedTopics.

Criar tópicos gerenciados de conteúdo
Use esses métodos existentes com managedTopicType  definido como Content.

• createManagedTopic(communityId, recordId, managedTopicType)

• createManagedTopicByName(communityId, name, managedTopicType)

Obter tópicos gerenciados de conteúdo
Use esses métodos existentes com managedTopicType  definido como Content.

• getManagedTopic(communityId, managedTopicId)

• getManagedTopics(communityId)

• getManagedTopics(communityId, managedTopicType)

Use esse novo método com managedTopicType  definido como Content.

• getManagedTopics(communityId, managedTopicType, pageParam, pageSize)

Excluir tópicos gerenciados de conteúdo
Use esse método existente com a nova ID de um tópico de conteúdo.

• deleteManagedTopic(communityId, managedTopicId)
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Próximas melhores ações (Piloto)

Nota: Fornecemos a Próxima melhor ação do Einstein a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer a
concordância com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce.
Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. A Próxima melhor ação do Einstein 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 para a Próxima melhor ação do Einstein no
IdeaExchange.

Todos os métodos de Próxima melhor ação, mesmo aqueles introduzidos na versão 43.0, agora têm uma versão mínima de 44.0. Todas
as propriedades das classes de entrada e saída relacionadas também têm uma versão mínima de 44.0.

Esses novos métodos estão na classe ConnectApi.NextBestAction.

Executar uma estratégia

• executeStrategy(strategyName, maxResults, contextRecordId)

• executeStrategy(strategyName, strategyInput)

Não oferecemos mais suporte para o método getRecommendations(strategyName, maxResults,
contextRecordId).

Classes de entrada do Chatter no Apex novas e alteradas
Estas classes de entrada são novas ou têm alterações.

Feeds do Chatter

ConnectApi.CommentInput
Essa classe de entrada tem uma nova propriedade.

• threadParentId  – ID do comentário pai para um comentário em thread.

ConnectApi.FeedElementCapabilitiesInput
Essa classe de entrada tem uma nova propriedade.

• status  – Descreve o status no elemento do feed.

ConnectApi.StatusCapabilityInput
Essa classe de entrada tem uma propriedade alterada.

• feedEntityStatus  – Agora inclui o valor Draft.

Próximas melhores ações (Piloto)

ConnectApi.NBAStrategyInput
Essa nova classe de entrada tem estas propriedades.

• contextRecordId—ID do registro do contexto. Por exemplo, se a próxima melhor ação estiver em uma página de detalhes
do caso, o ID do caso.

• maxResults  – Número máximo de resultados. Os valores válidos são de 1 a 25. O padrão é 3.

• strategyContext  – Mapeamentos de variável e valor para a estratégia.
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Classes de saída do Chatter no Apex novas e alteradas
Estas classes de saída são novas ou têm alterações.

Feeds do Chatter

ConnectApi.Comment
Essa classe de saída tem estas novas propriedades.

• threadLevel  – Nível de aninhamento para um comentário. 0 indica um comentário padrão com uma publicação pai. 1
indica um comentário em thread padrão com um comentário pai e uma publicação pai. 2 indica um comentário em thread
padrão com dois comentários pai e uma publicação pai. A UI é limitada a esses três níveis.

• threadParentId  – ID do comentário pai para um comentário em thread.

ConnectApi.CommentCapabilities
Essa classe de saída tem uma propriedade nova.

• comments  – Se um comentário tiver essa funcionalidade, ele terá comentários em thread.

ConnectApi.CommentPage
Essa classe de saída tem estas novas propriedades.

• previousPageToken—Token que identifica a página anterior, ou null  se não houver uma página anterior.

• previousPageUrl  – URL da API REST do Chatter que identifica a página anterior ou null  se não houver uma página
anterior.

Contas sociais gerenciadas

ConnectApi.BaseManagedSocialAccount
Essa nova classe de saída é abstrata e é uma superclasse de ConnectApi.ManagedSocialAccount. Ela tem estas
propriedades:

• defaultResponseAccountId  – Conta de resposta padrão a ser usada ao responder a publicações enviadas a essa conta.

• displayName  – Nome real (ou nome de usuário, se o nome real não estiver disponível) para essa conta na rede social.

• externalPictureUrl  – URL para a imagem de avatar da conta.

• id  – ID interna da SFDC para essa conta social gerenciada.

• label  – Rótulo para a conta social.

• profileUrl  – URL para o perfil da conta.

• socialNetwork  – Rede social à qual esta conta pertence.

• uniqueName  – Nome exclusivo usado para distinguir fan pages de mesmo nome; atua como um nome de usuário para uma
fan page.

• username  – Nome de usuário ou manipulador exclusivo para essa conta na rede social.

ConnectApi.ManagedSocialAccount
Essa nova classe de saída é uma subclasse de ConnectApi.BaseManagedSocialAccount. Ela não tem propriedades
adicionais.

ConnectApi.ManagedSocialAccounts
Essa nova classe de saída tem esta propriedade.

• managedSocialAccounts  – Lista de contas sociais gerenciadas.
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Tópicos gerenciados

ConnectApi.ManagedTopicCollection
Essa classe de saída tem esta nova propriedade.

• nextPageUrl  – URL da API REST do Chatter que identifica a próxima página ou null  se não houver uma próxima página.

Próximas melhores ações (Piloto)

ConnectApi.AbstractNBAAction
Essa nova classe de saída tem esta propriedade.

• parameters  – Lista de parâmetros a serem passados para a ação.

• type  – Tipo de ação.

ConnectApi.AbstractNBARecommendation
Essa classe de saída foi removida.

ConnectApi.AbstractNBATarget
Essa nova classe de saída tem esta propriedade.

• type  – Tipo de alvo.

ConnectApi.NBAActionParameter
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• name  – Nome do parâmetro.

• type  – Tipo de parâmetro.

• value  – Valor do parâmetro.

ConnectApi.NBAFlowAction
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• id—ID da proposição.

• name—Nome da proposição.

ConnectApi.NBAPropositionRecommendation
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• id—ID da proposição.

• name—Nome da proposição.

• url—URL para a proposição.

ConnectApi.NBARecommendation
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• acceptanceLabel  – Texto indicando aceitação da recomendação pelo usuário.

• actionReference  – Referência à ação a ser realizada, por exemplo, inicializar um fluxo.

• description—Descrição da recomendação.

• id—ID da entidade recomendada.

• imageUrl  – URL do arquivo do ativo a ser exibido.

• name—Nome da entidade recomendada.

• rejectionLabel  – Texto indicando aceitação da rejeição pelo usuário.

• target  – Alvo com relação ao qual agir.

• targetAction  – Ação a recomendar.
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• url—URL para a entidade recomendada.

ConnectApi.NBARecommendationProposition
Essa classe de saída foi removida.

ConnectApi.Proposition
Essa classe de saída tem estas novas propriedades.

• acceptanceLabel  – Texto indicando aceitação da recomendação pelo usuário.

• image  – Imagem a exibir.

• rejectionLabel  – Texto indicando aceitação da rejeição pelo usuário.

Usuários

ConnectApi.User
Por questões de desempenho, essa classe de saída não retorna mais a propriedade stamps. Para obter carimbos do usuário na
versão 44.0 e posteriores, use SOQL.

Enumerações do Chatter no Apex novas e alteradas
Essas enumerações são novas ou foram alteradas.

Para obter informações sobre essas enumerações, consulte Enumerações de ConnectApi no Guia do desenvolvedor do Apex.

ConnectApi.FeedCommentSortOrder
Essa enumeração tem um valor novo.

• CreatedDateOldestAsc  – Classifica por comentários mais antigos em ordem crescente.

ConnectApi.FeedEntityStatus
Essa enumeração tem um valor novo.

• Draft  – A publicação do feed não está publicada, mas está visível para o autor e para os usuários com a permissão Modificar
todos os dados ou Exibir todos os dados. Os comentários não podem ser rascunhos.

ConnectApi.FeedType
Essa enumeração tem um valor novo.

• Draft  – Contém todos os itens de feed que o usuário do contexto rascunhou.

ConnectApi.ManagedTopicType
Essa enumeração tem um valor novo.

• Content  – Tópicos associados com conteúdo nativo.

ConnectApi.NBAActionType
Essa nova enumeração tem este valor.

• Flow

ConnectApi.NBATargetType
Essa nova enumeração tem este valor.

• Proposition

ConnectApi.SocialNetworkProvider
Esse valor foi removido desta enumeração.

• Klout
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Metadados
O relatório de Cobertura de metadados foi aprimorado e pode ser acessado de um novo local. A permissão Modificar metadados (beta)
permite que os usuários implantem todos os metadados, incluindo Apex. Você pode usar a API REST de metadados com todas as
implantações, seja por meio do novo recurso REST ou por meio da Salesforce CLI. Acesse mais tipos de metadados e objetos da API do
conjunto de ferramentas na versão 44.0 da API.

NESTA SEÇÃO:

Obtenha o status de cobertura de metadados para mais canais, problemas conhecidos e definições da organização teste de amostra

O relatório de Cobertura de metadados foi aprimorado para mostrar se há suporte para os tipos em mais quatro canais de metadados.
Do relatório, você agora pode acessar informações sobre problemas conhecidos associados ao tipo de metadados selecionado.
Também é possível gerar uma definição de organização teste para o tipo que você pode copiar e colar em um arquivo de configuração.
Esse relatório gerado dinamicamente é sua melhor fonte de informações sobre a cobertura de metadados. Mostra informações de
cobertura para a versão Summer '18 e posteriores. Você pode selecionar a versão da liberação desejada em um menu suspenso no
canto superior direito do relatório.

Habilitar o acesso a metadados sem habilitar o acesso a dados também (beta)

Usuários com a permissão Modificar metadados podem atualizar metadados (incluindo Apex) por meio da API de metadados, mesmo
que não tenham também a permissão Modificar todos os dados. A API de metadados é usada para implantações que utilizam
conjuntos de alterações, a Ferramenta de migração Ant ou o Salesforce CLI. Os usuários devem ter a permissão que permite o uso
do recurso compatível com os metadados que eles estão tentando modificar. Eles também devem ter permissão que habilite a
ferramenta de implantação.

Implantar usando REST

Você pode usar a API REST de metadados com todas as implantações, seja por meio do novo recurso REST deployRequest  ou
por meio da Salesforce CLI.

Novo componente de conjunto de alterações

Os componentes disponíveis para um conjunto de alterações variam por edição. Agora, esse componente está disponível para
conjuntos de alterações.

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.

Obtenha o status de cobertura de metadados para mais canais, problemas
conhecidos e definições da organização teste de amostra
O relatório de Cobertura de metadados foi aprimorado para mostrar se há suporte para os tipos em mais quatro canais de metadados.
Do relatório, você agora pode acessar informações sobre problemas conhecidos associados ao tipo de metadados selecionado. Também
é possível gerar uma definição de organização teste para o tipo que você pode copiar e colar em um arquivo de configuração. Esse
relatório gerado dinamicamente é sua melhor fonte de informações sobre a cobertura de metadados. Mostra informações de cobertura
para a versão Summer '18 e posteriores. Você pode selecionar a versão da liberação desejada em um menu suspenso no canto superior
direito do relatório.

Onde: Na versão Winter '19, o relatório Cobertura de metadados tem um novo local. Se você tiver marcado o relatório na liberação
Summer '18, será redirecionado para o novo local. Para acessar o relatório de Cobertura de metadados, acesse
https://developer.salesforce.com/docs/metadata-coverage/.
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Por quê: Saber se há suporte para um tipo em um canal de metadados em particular ajuda você a evitar surpresas ao desenvolver e
implantar personalizações. Você também pode usar o relatório para visualizar quaisquer problemas conhecidos associados a um tipo.
O relatório de Cobertura de metadados da versão Winter '19 exibe o status da cobertura e os problemas conhecidos para mais de 200
tipos em sete canais.

• API de metadados

• Rastreamento de origem

• Pacote desbloqueado

• Pacote clássico (novo)

• Pacote gerenciado (novo)

• Conjuntos de alterações (novo)

• API de metadados do Apex (novo)

Você também pode clicar em um tipo de metadados listado no relatório para gerar uma definição de organização teste de amostra para
o tipo. Se você desenvolver com organizações teste, poderá copiar e colar a definição em um arquivo de configuração de organização
teste para economizar tempo.

Habilitar o acesso a metadados sem habilitar o acesso a dados também (beta)
Usuários com a permissão Modificar metadados podem atualizar metadados (incluindo Apex) por meio da API de metadados, mesmo
que não tenham também a permissão Modificar todos os dados. A API de metadados é usada para implantações que utilizam conjuntos
de alterações, a Ferramenta de migração Ant ou o Salesforce CLI. Os usuários devem ter a permissão que permite o uso do recurso
compatível com os metadados que eles estão tentando modificar. Eles também devem ter permissão que habilite a ferramenta de
implantação.

A permissão Modificar metadados não afeta a personalização direta dos metadados usando páginas de interface do usuário de
Configuração, pois essas páginas não usam a API de metadados para atualizações.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo móvel nas edições
Professional, Performance e Unlimited.

Alguns metadados, como o Apex, são executados no contexto do sistema, assim, tenha cuidado com a maneira de delegar a permissão
Modificar metadados. Modificar metadados permite a implantação de metadados do Apex, mas não permite alguns recursos de
desenvolvimento e depuração do Apex que ainda exigem a permissão Modificar todos os dados.

A permissão Modificar metadados é habilitada automaticamente quando a permissão Implantar conjuntos de alterações ou Apex do
autor é selecionada. A permissão Modificar metadados está em beta quando habilitada sem também habilitar a permissão Modificar
todos os dados.

Nota:  Como um recurso beta, a permissão Modificar metadados é uma prévia 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 dar feedback e sugestões para a permissão Modificar metadados publicando em Colaboração
ou Ideias na Trailblazer Community.

Por quê: Anteriormente, os usuários precisavam da permissão Modificar todos os dados para implantar metadados usando conjuntos
de alterações, a Ferramenta de migração Ant ou o Salesforce CLI. Alguns usuários não precisam que o acesso a dados seja conferido
pela permissão Modificar todos os dados, apenas o acesso a metadados. Agora, os usuários poderão implantar metadados se tiverem a
permissão Modificar metadados além das permissões que habilitam o acesso à ferramenta de implantação escolhida por eles e ao recurso
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ao qual os metadados dão suporte. Por exemplo, para implantar um conjunto de alterações, os usuários antes precisavam ter as permissões
para habilitar o recurso no conjuntos de alterações personalizado e as permissões Implantar conjuntos de alterações e Modificar todos
os dados. Os usuários agora precisam apenas da permissão do recurso, da permissão Implantar conjuntos de alterações e da permissão
Modificar metadados para implantar o conjunto de alterações.

Implantar usando REST
Você pode usar a API REST de metadados com todas as implantações, seja por meio do novo recurso REST deployRequest  ou por
meio da Salesforce CLI.

Quem:  Você precisa ter a permissão Modificar metadados (em beta) ou Modificar todos os dados para realizar implantações, incluindo
aquelas que usam a API REST de metadados para Implantar.

Por quê: Por padrão, a Salesforce CLI usa SOAP para implantações. Implantações usando REST não são restringidas pelo limite de
tamanho de arquivo .zip de 39 MB que se aplica a implantações SOAP. O limite para o número de componentes descompactados em
uma pasta descompactada após o upload é o mesmo para implantações SOAP e REST.

Como: Você pode habilitar a API REST para Implantar na Salesforce CLI usando um valor de configuração de tempo de execução da CLI.
Para saber mais sobre como definir os valores de configuração de tempo de execução da CLI, consulte o Guia do desenvolvedor do
Salesforce DX.

Para habilitar o recurso beta API REST de metadados para Implantar:

sfdx force:config:set restDeploy=true

Depois que a API REST de metadados está habilitada para Salesforce CLI, implantações iniciadas usando os comandos mdapi:deploy
ou source:push  usam REST.

Para obter mais informações sobre como usar o recurso da API de metadados deployRequest, consulte o Guia do desenvolvedor
da API de metadados.

Novo componente de conjunto de alterações
Os componentes disponíveis para um conjunto de alterações variam por edição. Agora, esse componente está disponível para conjuntos
de alterações.

Tema do Lightning Experience
Representa um conjunto de imagens e cores de marca personalizados na sua organização.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Performance, Unlimited e Database.com.

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 do Force.com 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.
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Objetos novos e alterados na API do conjunto de ferramentas
A API do conjunto de ferramentas inclui objetos novos e alterados.

Novos objetos

Estes objetos são novos.

EmbeddedServiceCustomLabel
Representa um rótulo personalizado que aparece no snap-in para uma implementação de Snap-ins em particular. Os rótulos podem
ser personalizados para o Bate-papo do Snap-ins e para o Gerenciamento de compromissos de Snap-ins (beta).

FlowElementTestCoverage
Representa um elemento de fluxo que foi executado por um dado método de teste do Apex.

FlowTestCoverage
Representa a cobertura de teste para um fluxo ou processo por um dado método do Apex.

Objetos alterados

Estes objetos foram alterados.

MetadataComponentDependency
Esse campo mudou.

MetadataComponentName
Um nome de fluxo não inclui mais um número de versão. Para obter mais informações, consulte Números de versão são omitidos
dos nomes de arquivo de fluxo na API.

OwnerChangeOptionInfo
Esse campo é novo.

ParentId
Representa a ID durável do registro pai ChangeOwnerOptionInfo.

SubscriberPackageVersion
Esses campos são novos.

Dependências
Outras versões do pacote do assinante das quais esta versão do pacote do assinante depende.

InstallationKey
Chave de instalação para um pacote protegido por chave.

Esse campo está oculto. Não é consultável, mas você pode incluí-lo na cláusula WHERE  de consultas SOQL. Em algumas consultas,
é obrigatório.

API de metadados
A API de metadados inclui tipos e campos novos e alterados.

Novos tipos de metadados
Público

Representa o público em uma comunidade. Um público consiste em diferentes tipos de critérios, em que o público pode ser atribuído
e usado para ser o alvo em uma comunidade.
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LightningExperienceTheme
Representa os detalhes de um tema personalizado, incluindo BrandingSet. Os temas permitem que os administradores especifiquem
atributos configuráveis, como três cores e cinco imagens. As cores e algumas das imagens substituem os valores de token SLDS e
influenciam na geração de app.css.

Tipos e campos de metadados atualizados
Estes tipos de metadados têm campos adicionados ou alterados.

Bot
Esse campo é novo.

botMlDomain
Representa o conjunto de intenções que agrupa variáveis, entidades e intenções associadas a um bot. Todas as versões do Bots
do Einstein agora compartilham um único conjunto de intenções de bot.

BotVersion
Esses campos foram removidos na API versão 44.0 e posteriores.

apexClass
Ações de diálogo do Bot do Einstein agora têm suporte para Apex, Fluxos e Enviar email. O campo apexClass  foi substituído
por invocationActionType  e invocationActionName.

botVariable
Nome da Variável de bot usada como parte de um Mapeamento de invocação.

campo
Nome da API de um Campo do SObject a ser usado como parte do operando.

leftOperandBotVariable
Nome da variável de bot usada como o lado esquerdo da operação de condição.

LocalMlDomain
Todas as versões do Einstein Bot agora compartilham de um único conjunto de intenções do bot, assim, esse campo não é mais
necessário.

operandType
Não é mais necessário.

sobjectType
Não é mais necessário.

value
Não é mais necessário.

Esses campos são novos.

conversationVariables
Um conversationVariables  é um contêiner que armazena uma parte específica de dados coletados do cliente. Você
pode usar variáveis nas ações do diálogo como entradas e saídas.

invocationActionName
O nome da ação.

invocationActionType
O tipo de elemento de Ação a adicionar um diálogo do bot.

leftOperandName
Obrigatório. Nome da variável usada como o lado esquerdo da operação de condição.
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leftOperandType
Tipo de variável usada como o lado esquerdo da operação de condição.

sourceName
Nome do CustomField ou MlSlotClass de origem usado na operação de variável.

sourceValue
Valor literal usado como origem para essa operação de variável.

targetName
Nome da variável de destino usada na operação de variável.

targetType
Tipo de destino usado na operação de variável.

value
Valor literal a ser atribuído ao parâmetro especificado.

variableName
Nome da Variável de bot usada como parte de um mapeamento de invocação.

variableType
Tipo de variável usada nesse mapeamento de invocação.

CaseSettings
Introduzido na versão 42.0 da API, esse campo foi adicionado ao Guia do desenvolvedor da API de metadados.

enableE2CSourceTracking
Indica se Definir fonte do caso como email está habilitado (true) ou não (false). Depois de habilitar essa configuração, o
campo Fonte do caso é atualizado para Email  para todos os casos originados de Email-to-Case. Os emails associados são
marcados como Read  quando o agente abre o caso.

CommunityTemplateDefinition
Esse campo mudou.

defaultBrandingSet
Esse agora é um campo somente leitura nesse tipo. Agora você pode implementar o campo em CommunityThemeDefinition,
em vez de CommunityTemplateDefinition. Pacotes existentes que definiram a versão da API para valores de 40.0  a 43.0
continuam funcionando normalmente.

CommunityThemeDefinition
Esses campos são novos.

bundleInfo
Esse campo foi adicionado para dar suporte à exportação de temas.

defaultBrandingSet
Esse campo foi adicionado para manter a funcionalidade anteriormente implementada em CommunityTemplateDefinition.

themeRouteOverride
Esse campo foi adicionado para dar suporte à exportação de temas.

CommunityThemeBundleInfo
Esse campo foi adicionado para dar suporte à exportação de temas.

CommunityThemeRouteOverride
Esse campo foi adicionado para dar suporte à exportação de temas.

ContentAsset
Esse campo é novo.
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isVisibleByExternalUsers
Indica se usuários não autenticados podem ver o arquivo de ativo (true) ou não (false).

CspTrustedSite
Esse campo é novo.

context
A enum context  determina o escopo da confiança para o host de terceiros listado.

CustomField
Esse campo mudou.

encrypted
O campo booliano encrypted  agora está disponível somente nas versões 34.0 a 43.0.

Esse campo é novo.

encryptionScheme
A enum encryptionScheme  determina que esquema de criptografia um campo usa. Os valores válidos são None,
ProbabilisticEncryption, CaseSensitiveDeterministicEncryption  e
CaseInsensitiveDeterministicEncryption.

CustomObject
Esse campo é novo.

massQuickActions (subtipo SearchLayouts)
A lista de ações que você pode usar para realizar ação rápida em massa em registros. Use esse campo para adicionar uma ação
de criação ou atualização existente.

EmbeddedServiceConfig
Esse campo é novo.

embeddedServiceCustomLabels
O campo embeddedServiceCustomLabels  representa os rótulos personalizados usados na implantação de Snap-ins.

FlexiPage
Esses campos foram alterados.

actionListContext  (subtipo PlatformActionList)
A enum PlatformActionListContext tem um novo valor, ActionDefinition. Esse valor está reservado para uso futuro.

type  (subtipo FlexiPageRegion)
A enum FlexiPageRegionType tem um novo valor, Background. Esse valor representa uma região para itens utilitários em
segundo plano, que não estão visíveis na UI.

leftValue  (subtipo UiFormulaCriterion)
Esse campo agora aceita as expressões {!$Permission.CustomPermission.permissionName}  e
{!$Permission.StandardPermission.permissionName}  para definir as regras de visibilidade do componente
com base nas permissões do usuário.

Fluxo
Esse campo é novo.

status
A enum status  representa o status de ativação do fluxo. Os valores válidos são Active, Draft, Obsolete  e
InvalidDraft. Para obter mais detalhes, veja Números de versão são omitidos dos nomes de arquivo de fluxo na API.

Esses campos foram alterados.
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actionType  (subtipo FlowActionCall)
A enum actionType  tem dois valores novos, assignKnowledgeArticles  e publishKnowledgeArticles.
Ambos têm suporte para ações em massa em exibições de lista de artigos. assignKnowledgeArticles  atribui artigos
do Knowledge, e publishKnowledgeArticles  publica artigos do Knowledge.

fullName
O campo fullName  não inclui mais o número de versão, assim, o nome do arquivo de fluxo não precisa mudar a cada versão.
Para obter mais detalhes, veja Números de versão são omitidos dos nomes de arquivo de fluxo na API.

ForecastingSettings
Esse campo mudou.

nome
O valor TerrOppAmt_Primary_Model  foi adicionado.

ListView
Esse campo mudou.

filterScope
A enum FilterScope tem um novo valor, MineAndMyGroups. Esse valor indica que a exibição de lista inclui registros de
propriedade do usuário que está executando a exibição de lista e registros atribuídos às filas desse usuário. Para detalhes, consulte
Ver solicitações de aprovação atribuídas às suas filas em todas as experiências do Salesforce.

Rede
Um novo valor válido, Configurable, foi adicionado a estes campos: changePasswordPageOverrideSetting,
forgotPasswordPageOverrideSetting, homePageOverrideSetting, loginPageOverrideSetting
e selfRegProfilePageOverrideSetting. Use para identificar um tipo de página para uma substituição de página.

Adicionamos o campo verificationTemplate  para representar o modelo de email usado para comunicação com os usuários
quando eles precisam identificar a própria identidade. Por exemplo, quando os usuários fazem login sem uma senha ou usando um
novo dispositivo, eles recebem um email com um PIN para confirmar a própria identidade.

NetworkBranding
Esse campo é novo.

LoginBackgroundImageUrl
Especifica o caminho para o URL da imagem que aparece como o segundo plano nas páginas de login da comunidade. Esse
URL pode ser fixo ou dinâmico. Um URL dinâmico contém o parâmetro de ID da experiência, {expid}.

Perfil
Este campo foi adicionado, mas está disponível na API versão 41.0 e posteriores.

categoryGroupVisibilities  (subtipo ProfileCategoryGroupVisibility)
O campo categoryGroupVisibilities  indica que grupos de categoria de dados estão visíveis a usuários atribuídos
a esse perfil.

SharingSet
Esse campo mudou.

object
Os objetos Campanha, Oportunidade e Pedido estão disponíveis em beta. Para habilitar Conjuntos de compartilhamento para
Campanhas, Oportunidades e Pedidos na sua organização, contate o Suporte ao cliente da Salesforce. Especifique qual objeto,
ou todos os três, você deseja usar com conjuntos de compartilhamento.
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Atualizadas as informações de suporte de idioma de CustomObjectTranslation
Foram feitas atualizações aos apêndices Guia do desenvolvedor da API de metadados que descrevem suporte a idioma
CustomObjectTranslation. Além de incluir os seguintes idiomas, há correções aos valores de campo aos quais cada idioma dá suporte.

Idiomas com suporte total
Norueguês, espanhol (México) e sueco

Idiomas do usuário final
Croata, português (Portugal), eslovaco e esloveno

Objetos de resultado atualizados
Esse objeto de resultado de metadados tem campos novos.

DeployResult
Esses campos são novos para RunTestsResult.

flowCoverage
Uma matriz de resultados de execuções de teste que executaram fluxos.

flowCoverageWarnings
Uma matriz de advertências geradas por execuções de teste que executaram fluxos.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualize arquivos de fluxo para a versão 44.0 com a API de metadados

Atualize esquemas e status de segredo do locatário por meio da API

API
Desfrute de maior acesso programático ao Salesforce na API versão 44.0.

NESTA SEÇÃO:

Objetos novos e alterados

Acesse mais dados por meio desses objetos padrão novos e alterados.

SOSL

Salesforce Object Search Language (SOSL) agora inclui suporte para pesquisas em exibições de lista.

API REST

A API REST inclui chamadas novas, alteradas e descontinuadas.

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. Crie
rascunhos de publicações, comentários em thread, links de compartilhamento da pasta e tópicos de conteúdo gerenciados.

API REST de relatórios e painéis

Esses recursos têm novas propriedades: Notificações do Analytics (/analytics/notifications/notification_ID),
Painéis (/analytics/dashboards/) e Tipos de relatório (/analytics/report-types/).
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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 permitir aos usuários
escolher quanto espaço em branco eles preferem na interface do usuário.

Ação rápida do Lightning e APIs de JavaScript do editor do Salesforce Classic

Obtenha as ações disponíveis para uma página e os campos da ação com novos métodos para o componente
lightning:quickActionAPI. Use o componente em seus componentes personalizados para interagir com ações rápidas
na página. O componente chama os métodos de API do JavaScript de ação rápida do Lightning e fornece uma funcionalidade
semelhante para as APIs do JavaScript do editor do Salesforce Classic, também conhecidas como APIs do editor de feed de casos.

APIs do Salesforce Console

Mais APIs JavaScript do Kit de ferramentas de integração do Salesforce Console estão disponíveis na API JavaScript do Console do
Lightning. Gere e abra URLs de console e defina um item de navegação para uma ID específica.

API de CTI aberta

O método onNavigationChange()  agora é invocado quando os usuários criam um registro de caso e o novo caso é visualizado
na mesma guia. Os métodos para definir o tamanho do softphone no Lightning Experience têm máximos maiores.

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.

Público
Representa um público definido por critérios e pode ser atribuído e usado para direcionamento em uma comunidade.

BatchApexErrorEvent
Representa um evento de plataforma associado a uma classe do Apex em lote. Esse objeto está disponível na API 44.0 e versões
posteriores.

CareDiagnosis

Representa os detalhes de um diagnóstico, incluindo tipo de código, nome e descrição. Um ou mais diagnósticos de tratamento
pode ser associado a uma solicitação de utilização de tratamento.

CarePreauth

Representa pré-autorizações para tratamento sob o plano de um membro.

CarePreauthItem

Representa os detalhes dos itens incluídos em uma pré-autorização para tratamento sob o plano de um membro.
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CareRequest

Representa os detalhes gerais de uma solicitação relacionada a tratamento, incluindo informações do membro, data de admissão,
motivo para a decisão e assim por diante. Uma única solicitação pode conter vários diagnósticos, serviços ou fármacos. Solicitações
de utilização de atendimento incluem pré-autorizações para fármacos e serviços, notificações de admissão, revisão concomitante
de admissões, recursos, reivindicações e reclamações.

CareRequestConfiguration

Representa os detalhes de um tipo de registro, como solicitação de serviço, solicitação de fármaco ou solicitação de admissão. Um
ou mais tipos de registro pode ser associado a uma solicitação de diagnósticos de tratamento.

CareRequestDrug

Representa os detalhes de um fármaco solicitado, incluindo nome, concentração, frequência e instruções para administração. Uma
ou mais solicitações de fármaco pode ser associado a uma solicitação de utilização de tratamento.

CareRequestItem

Representa os detalhes de uma solicitação de serviço de tratamento, incluindo nome, modificadores e a data efetiva. Uma ou mais
solicitações de serviço de tratamento pode ser associada a uma solicitação de utilização tratamento.

CoverageBenefit

Representa os benefícios fornecidos a um membro por um plano do comprador ao qual ele pertence.

ContentDocumentListViewMapping
Representa a associação entre ListView e ContentDocument do Quip. Mantém o mapeamento entre um modo de exibição de lista
e o documento do Quip quando o modo de exibição de lista é exportado para um documento do Quip recém-criado.

CoverageBenefitItem

Representa os itens de benefícios fornecidos a um membro por um plano do comprador ao qual o membro pertence.

EmbeddedServiceLabel
Representa um rótulo personalizado em Bate-papo do Snap-ins ou Gerenciamento de compromissos de Snap-ins.

ListEmailIndividualRecipient
Para emails de lista no Salesforce, representa os destinatários individuais em uma exibição de lista aos quais está sendo enviado um
email. Disponível na API versão 44.0 ou posterior.

MemberPlan

Um plano do membro define os membros e seus dependentes a quem um plano do adquirente fornece cobertura.

NetworkDiscoverableLogin
Representa a página Login descobrível que usuários externos usam para efetuar login na comunidade.

PurchaserPlan

Representa o plano de pagamento que uma compra disponibiliza aos seus membros e dependentes do membro.

PurchaserPlanAssn

Representa os planos que são oferecidos por um adquirente aos seus membros.

PlanBenefit

Representa os benefícios padrão disponíveis sob o plano do comprador que o comprador oferece aos seus membros.

PlanBenefitItem

Representa os detalhes de um benefício disponível sob o plano do comprador que o comprador oferece aos seus membros.
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RecordActionHistory
Representa o ciclo de vida da ação guiada conforme ela passa por diferentes estados em um registro associado. Disponível na API
versão 44.0 ou posterior.

RemoteKeyCalloutEvent (Beta)
Representa um evento para chamadas que buscam material de chave criptografada de um ponto de extremidade do cliente.

SiteIframeWhitelistUrl
Representa uma lista de domínios externos que você deseja permitir que enquadre seu site ou páginas da comunidade. Este objeto
está disponível na versão 44.0 ou posterior da API.

Sujeito da pesquisa
Representa um relacionamento entre uma pesquisa e outro objeto, como um caso ou conta. Disponível na API versão 44.0 ou
posterior.

UserEmailPreferredPerson
Representa um mapeamento para um registro preferencial do usuário para um endereço de email quando vários registros
correspondem a um campo de email. Disponível na API versão 44.0 ou posterior.

UserEmailPreferredPersonShare
Representa uma entrada de compartilhamento em um objeto UserEmailPreferredPerson. Disponível na API versão 44.0
ou posterior.

VoiceCallRecording

Representa um registro de chamadas do Lightning Dialer. Os registros de chamada são salvos como arquivos no Salesforce.

VoiceCallRecordingShare

Representa uma entrada de compartilhamento em uma VoiceCallRecording.

Objetos alterados
Estes objetos foram alterados.

Objetos alterados

AccountBrand
Você agora pode pesquisar esse objeto.

Esse campo é novo.

• LogoUrl

CustomSite
Adicionamos External  como um valor de lista de opções ao campo clickjackProtectionLevel.

EmailDomainKey
Esses campos são novos.

• AlternatePublicKey

• AlternateSelector

• AlternateTxtRecordName

• TxtRecordName

• TxtRecordsPublishState

EmailMessage
Esses campos são novos.
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• FirstOpenedDate

• IsBounced

• IsOpened

• IsTracked

• LastOpenedDate

EmailRelay
Esses campos são novos.

• IsRequireAuth

• Password

• Username

Compromisso
Esses campos são novos e somente leitura. Eles representam a série de eventos do Lightning Experience (beta).

• IsRecurrence2  – Indica se um evento do Lightning Experience está agendado para repetição (true) ou ocorre apenas
uma vez (false).

• IsRecurrence2Exception  – Indica se um evento individual na série de eventos do Lightning Experience tem um padrão
de recorrência diferente do restante da série, tornando-o uma exceção.

• IsRecurrence2Exclusion  – Indica quando atualizações a um padrão de recorrência de série de eventos do Lightning
Experience foram feitas, mas afeta apenas ocorrências de evento futuras.

• Recurrence2PatternStartDate  – Indica a data e a hora em que a série de eventos do Lightning Experience começa.

• Recurrence2PatternText  – Indica o padrão de recorrência para a série de eventos do Lightning Experience.

• Recurrence2PatternTimeZone  – Indica o fuso horário no qual a série de eventos do Lightning Experience foi criada
ou atualizada.

• Recurrence2PatternVersion  – Indica pela versão as especificações padrão para os padrões de recorrência de série
de eventos do Lightning Experience.

EventLogFile
No tipo de evento Erro do Lightning, eventos de erro não relacionados no campo UI_EVENT_SOURCE  agora são filtrados dos
logs de eventos.

No tipo de evento Alteração do Wave, os seguintes campos são novos.

• ANALYTICS_MODE  – Indica o local em que o painel é exibido.

• IS_MOBILE  – Especifica se o painel é exibido no aplicativo móvel.

• PAGE_CONTEXT  – Indica o contexto da página em que o painel é exibido.

Pasta
Esses valores são novos no campo Type.

• Quick Text

• Macro

ForecastingShare
Você agora pode atualizar esse objeto.

Esse campo é novo.

• AccessLevel

ForecastingType
Esse valor é novo no campo DeveloperName.
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• TerrOppAmt_Primary_Model

ListEmail
Esse campo é novo.

• IsTracked

LogoutEventStream
Os campos do objeto não têm suporte para propriedades de agrupar, filtrar ou classificar.

Macro
Esses campos são novos.

• FolderId  – Retorna a ID da pasta que contém o macro.

• FolderName  – Nome da pasta que contém o macro.

Rede
Esses campos são novos.

• OptionsThreadedDiscussionsEnabled  – Retorna se as discussões em thread estão habilitadas para uma comunidade.

• VerificationEmailTemplateId  – Retorna a ID do modelo de email usado quando os usuários precisam verificar a
própria identidade, por exemplo, quando fazem login sem uma senha ou de um novo dispositivo.

NetworkPageOverride
Adicionamos o valor da lista de opções Configurable  ao campo OverrideSetting. Configurable  representa os
tipos de página Descoberta de login e Autorregistro configurável.

NetworkSelfRegistration
Esses campos são novos.

• ApexHandlerId  – A ID do manipulador do Apex criado pela página de autorregistro configurável.

• ExecuteApexHandlerAsId  – A ID do usuário que está executando o manipulador de autorregistro configurável.

• OptionsShowFirstName  – Se verdadeiro, o campo Nome aparecerá no formulário de autorregistro.

• OptionsShowLastName  – Se verdadeiro, o campo Sobrenome aparecerá no formulário de autorregistro.

• OptionsShowUsername  – Se verdadeiro, o campo Nome de usuário aparecerá no formulário de autorregistro.

• OptionsShowNickname  – Se verdadeiro, o campo Apelido aparecerá no formulário de autorregistro.

• OptionsShowMobilePhone  – Se verdadeiro, o campo Celular aparecerá no formulário de autorregistro.

• OptionsShowEmail  – Se verdadeiro, o campo Email aparecerá no formulário de autorregistro.

• OptionsIncludePassword  – Se verdadeiro, o campo Incluir senha aparecerá no formulário de autorregistro.

• VerificationMethod  – Retorna o método de verificação exigido para esse autorregistro, que pode ser SyncEmail
ou SMS.

PartnerMarketingBudget
Nillable  foi adicionado como uma propriedade com suporte aos campos EndDate  e StartDate.

Esse campo é novo.

• IsIgnoreValidation  – Quando habilitado, ignora algumas restrições aos objetos filho do orçamento.

PlatformAction
ActionDefinition  foi adicionado como um valor com suporte ao campo ActionListContext. Esse valor está reservado
para uso futuro.

Quick Text
Esses campos são novos.

• FolderId  – Retorna a ID da pasta que contém o texto rápido.
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• FolderName  – Nome da pasta que contém o texto rápido.

RecordAction
Esses campos são novos.

• ActionDefinition  – O nome do desenvolvedor da ação a associar ao registro. Esse campo permite que uma RecordAction
dê suporte a outros tipos de ações guiadas além de fluxos. O campo FlowDefinition  é mantido nesta versão, mas será
descontinuado em uma versão futura.

• IsMandatory  – Especifica se a ação associada ao registro é obrigatória.

Esse campo foi atualizado.

• Status  – Esse campo inclui um novo valor, Started, que indica se a ação foi inicializada.

ServiceReport
Esses campos são novos.

• IsSigned  – Indica se o relatório de serviço contém uma ou mais assinaturas

• ServiceReportLanguage  – O idioma compatível com o relatório de serviço. O idioma de um relatório de serviço é
determinado pelo campo Idioma do relatório de serviço na ordem de trabalho associada ou, se nenhum idioma for especificado,
o idioma padrão no Salesforce do usuário que está gerando o relatório.

SurveyInvitation
O novo campo da lista de opções ResponseStatus  descreve se um participante respondeu a uma pesquisa associada ao
convite. Os valores possíveis incluem NotStarted, Started, Paused  e Completed.

SurveyQuestion
Adicionamos três valores da lista de opções ao campo QuestionType.

• CSAT

• Lista de opções

• Slider

SurveyResponse
O novo campo InterviewId  fornece a ID do objeto FlowInterview associado à resposta do participante à pesquisa.

Territory2
Esse campo é novo.

• ForecastUserId

TenantSecret
Agora você pode atualizar o campo Status.

UserPreference
108  (Densidade) foi adicionado como um valor com suporte ao campo Preference.

VerificationHistory
Adicionamos os seguintes valores da lista de opções ao campo Status.

• FailedInvalidPassword

• FailedPasswordLockout

VoiceCall
Adicionamos o valor da lista de opções Bridge  ao campo CallType.

Esse campo é novo.

• IsRecorded
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VoiceUserPreferences
Esse campo é novo.

• DeskPhoneNumber

Ordem de serviço
O novo campo da lista de opções ServiceReportLanguage  determina que idioma é usado para todos os relatórios de serviço
e modos de exibição de relatórios de serviço criadas para a ordem de serviço, seus compromissos de serviço e seus itens de linha
de ordem de trabalho e respectivos compromissos de serviço.

Campo BestCommentId adicionado aos objetos de feed

O campo BestCommentId  foi adicionado a todos os objetos xFeed.

• AccountFeed

• AccountRelationshipFeed

• ActiveScratchOrgFeed

• ArticleType__Feed

• AssetFeed

• AssetRelationshipFeed

• AssignedResourceFeed

• CampaignFeed

• CareDiagnosisFeed

• CarePreAuthFeed

• CarePreAuthItemFeed

• CareRequestDrugFeed

• CareRequestFeed

• CareRequestItemFeed

• CaseFeed

• CertificationDefFeed

• ChannelProgramFeed

• ChannelProgramLevelFeed

• CollaborationGroupFeed

• ConsumptionScheduleFeed

• ContactFeed

• ContentDocumentFeed

• ContractFeed

• CoverageBenefitFeed

• CoverageBenefitItemFeed

• DashboardComponentFeed

• DashboardFeed

• DirectMessageFeed

• EngagementProgramFeed

• EntitlementFeed
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• EntityMilestoneFeed

• EventFeed

• GoalFeed

• LandingPageFeed

• LeadFeed

• LinkedArticleFeed

• LocationFeed

• MaintenanceAssetFeed

• MaintenancePlanFeed

• MarketingFormFeed

• MarketingLinkFeed

• MemberPlanFeed

• MetricFeed

• NamespaceRegistryFeed

• NewsFeed

• OperatingHoursFeed

• OpportunityFeed

• OrderDeliveryGroupFeed

• OrderDeliveryGroupLineFeed

• OrderFeed

• OrderItemFeed

• OrderPriceAdjustmentLineFeed

• OrgSnapshotFeed

• PartnerFundAllocationFeed

• PartnerFundClaimFeed

• PartnerFundRequestFeed

• PartnerMarketingBudgetFeed

• PlanBenefitFeed

• PlanBenefitItemFeed

• Product2Feed

• ProductConsumedFeed

• ProductItemFeed

• ProductItemTransactionFeed

• ProductRequestFeed

• ProductRequestLineItemFeed

• ProductRequiredFeed

• ProductTransferFeed

• ProfileSkillEndorsementFeed

• ProfileSkillFeed

• ProfileSkillUserFeed
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• PurchaserPlanAssnFeed

• PurchaserPlanFeed

• QuoteFeed

• ReportFeed

• ResourceAbsenceFeed

• ResourcePreferenceFeed

• ReturnOrderFeed

• ReturnOrderLineItemFeed

• ScratchOrgInfoFeed

• ServiceAppointmentFeed

• ServiceContractFeed

• ServiceCrewFeed

• ServiceCrewMemberFeed

• ServiceResourceCapacityFeed

• ServiceResourceFeed

• ServiceResourceSkillFeed

• ServiceTerritoryFeed

• ServiceTerritoryLocationFeed

• ServiceTerritoryMemberFeed

• ServiceTerritoryWorkTypeFeed

• ShipmentFeed

• SignupRequestFeed

• SiteFeed

• SkillRequirementFeed

• SocialPostFeed

• SolutionFeed

• SOSSessionFeed

• SurveyFeed

• TaskFeed

• Territory2ModelFeed

• TimeSheetEntryFeed

• TimeSheetFeed

• TopicFeed

• UserFeed

• UserProfileFeed

• WorkBadgeDefinitionFeed

• WorkCoachingFeed

• WorkFeedbackRequestFeed

• WorkGoalFeed

• WorkOrderFeed
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• WorkOrderLineItemFeed

• WorkPerformanceCycleFeed

• WorkRewardFundFeed

• WorkRewardFundTypeFeed

• WorkTypeFeed

• WorkUpgradeActionFeed

• WorkUpgradeCustomerFeed

CONSULTE TAMBÉM:

Atualize esquemas e status de segredo do locatário por meio da API

SOSL
Salesforce Object Search Language (SOSL) agora inclui suporte para pesquisas em exibições de lista.

Cláusulas alteradas
ListView=Recent

USING ListView=  é uma cláusula de retorno opcional usada para pesquisar na exibição de lista de um único objeto determinado.
Agora você pode usar USING ListView=Recent  para pesquisar os itens acessados mais recentemente que foram visualizados
ou consultados pelo usuário atual.

API REST
A API REST inclui chamadas novas, alteradas e descontinuadas.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise e Unlimited.

Chamadas novas e alteradas

Chamadas novas

/v44.0/consent/action/
Determine as ações com as quais o seu cliente consentiu (ou não), independentemente de quais objetos no Salesforce registraram
o consentimento.

/v44.0/support/knowledgeArticles/{articleUrlName}
Recupere artigos informando o nome do URL.

Chamadas alteradas

/vXX.X/limits/
Para relatórios de armazenamento de arquivo e armazenamento de dados, /vXX.X/limits/  executa cálculos da mesma
maneira que a interface do usuário do Salesforce. A API agora usa estas definições:

• 1 KB = 1.024 bytes

• 1 MB = 1.024 KB = 1.048.576 bytes

Anteriormente, usava estas definições:
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• 1 KB = 1.000 bytes

• 1 MB = 1.000 KB = 1.000.000 bytes

/v44.0/support/knowledgeArticles
As seções Resumo do artigo e Detalhe do artigo da resposta agora incluem:

• articleType

• urlName

API SOAP
A API SOAP inclui chamadas novas, alteradas e descontinuadas.

Chamadas novas, alteradas e descontinuadas

Cabeçalhos alterados

Esse cabeçalho foi alterado na API versão 44.0.

OwnerChangeOptions
Dois novos tipos foram adicionados.

• KeepSalesTeam  indica se a oportunidade de uma equipe de oportunidade está retida quando o proprietário é alterado.

• KeepSalesTeamGrandCurrentOwnerReadWriteAccess  indica se o proprietário anterior da oportunidade mantém
acesso de leitura/gravação depois da troca do proprietário.

API REST do Chatter
Integre aplicativos móveis, sites de intranet e aplicativos da Web de terceiros ao Salesforce usando a API REST do Chatter. Crie rascunhos
de publicações, comentários em thread, links de compartilhamento da pasta e tópicos de conteúdo gerenciados.

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

Esses recursos são novos ou foram alterados.

Corpos de solicitação da API REST do Chatter novos e alterados

Estes corpos de solicitação são novos ou foram alterados.

Corpos de resposta da API REST do Chatter novos e alterados

Estes corpos de resposta são novos ou têm alterações.

Recursos da API REST do Chatter novos e alterados
Esses recursos são novos ou foram alterados.
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Feeds do Chatter

Criar uma publicação de rascunho
Faça uma solicitação POST para o recurso existente /chatter/feed-elements  com o corpo de solicitação Entrada de recurso
de status atualizado.

Obter o URL para o feed de rascunho do usuário do contexto
Faça uma solicitação GET para o novo recurso /chatter/feeds/draft/me.

Obter todas as publicações que o usuáriode contexto rascunhou
Faça uma solicitação GET para o novo recurso /chatter/feeds/draft/me/feed-elements.

Publicar uma publicação de rascunho
Faça uma solicitação POST para o novo recurso /chatter/feed-elements/publish-draft  com o parâmetro
feedElementId.

Acessar a funcionalidade de comentários para um comentário
Faça uma solicitação GET para o novo recurso /chatter/comments/commentId/capabilities/comments.

Obter comentários para um comentário
Faça uma solicitação GET para o novo recurso /chatter/comments/commentId/capabilities/comments/items.

Obter um comentário em thread no contexto dos comentários pai e publicação pai
Faça uma solicitação GET para o novo recurso /chatter/comments/commentId/thread-context.

Obter comentários em um estilo em thread para um elemento de feed
Faça uma solicitação GET para o recurso existente
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments  com o novo parâmetro
threadedCommentsCollapsed  definido como false.

Faça uma solicitação GET para o recurso existente
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments/items  com o novo parâmetro
threadedCommentsCollapsed  definido como false.

Obter um elemento do feed com comentários em um estilo em thread
Faça uma solicitação GET para o recurso existente /chatter/feed-elements/feedElementId  com o novo parâmetro
threadedCommentsCollapsed  definido como false.

Obter elementos do feed com comentários em um estilo em thread para um feed de Início
Faça uma solicitação GET para o recurso existente
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/home/feed-elements  com o novo parâmetro
threadedCommentsCollapsed  definido como false.

Obter elementos do feed com comentários em um estilo em thread para um feed de registro
Faça uma solicitação GET para o recurso existente /chatter/feeds/record/recordId/feed-elements  com o novo
parâmetro threadedCommentsCollapsed  definido como false.

Obter elementos do feed com comentários em um estilo em thread para um feed de perfil de usuário
Faça uma solicitação GET para o recurso existente /chatter/feeds/user-profile/userId/feed-elements  com
o parâmetro threadedCommentsCollapsed  definido como false.

Obter elementos do feed de pesquisa com comentários em um estilo em thread
Faça uma solicitação GET para o recurso existente /chatter/feed-elements  com o parâmetro existente q  e o parâmetro
novo threadedCommentsCollapsed  definido como false.

Criar um comentário em thread
Faça uma solicitação de POST para o recurso existente
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments/items  com o corpo da solicitação
da Entrada de comentário atualizado.
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Previsões colaborativas

Obter uma lista de gerenciadores ou territórios entre o usuário do contexto e um usuário ou um território especificado na
hierarquia de previsões

Faça uma solicitação GET para o novo recurso /connect/forecasting/ancestors/forecastingTypeId.

Nota:  Esse recurso substitui os recursos /connect/forecasting/manager-ancestors  e
/connect/forecasting/manager-ancestors/forecastingManagerUserRoleId.

Obter a lista apropriada de previsões para o menu suspenso de um determinado usuário na página de previsões
Faça uma solicitação de GET para o novo recurso
/connect/forecasting/my-forecasts-list/forecastingTypeId.

Obter uma lista de usuários e territórios cujas previsões o usuário do contexto tem acesso para visualizar
Faça uma solicitação de GET para o novo recurso /connect/forecasting/jump-to-user/forecastingTypeId.

Nota:  Esse recurso substitui o recurso /connect/forecasting/jump-to-user.

Pastas

Acessar um link de compartilhamento da pasta
Faça uma solicitação GET para o novo recurso /connect/folders/folderId/folder-shares/link.

Criar um link de compartilhamento da pasta
Faça uma solicitação PUT para o novo recurso /connect/folders/folderId/folder-shares/link.

Excluir um link de compartilhamento da pasta
Faça uma solicitação DELETE para o novo recurso /connect/folders/folderId/folder-shares/link.

Tópicos gerenciados

Criar tópicos gerenciados de conteúdo
Faça uma solicitação POST para o recurso existente /connect/communities/communityId/managed-topics  com
a Entrada de tópico gerenciado atualizada ou com o parâmetro managedTopicType  definido como Content.

Obter tópicos gerenciados de conteúdo
Para obter um tópico, faça uma solicitação GET para o recurso existente
/connect/communities/communityId/managed-topics/managedTopicId.

Para obter todos os tópicos, faça uma solicitação GET para o recurso existente
/connect/communities/communityId/managed-topics  com o parâmetro managedTopicType  definido
como Content.

Excluir tópicos gerenciados de conteúdo
Faça uma solicitação DELETE para o recurso existente
/connect/communities/communityId/managed-topics/managedTopicId.

Compartilhamento de lista

Obter dados de compartilhamento para uma exibição de lista
Faça uma solicitação GET para o novo recurso /connect/list-shares/listViewId.

Compartilhar uma exibição de lista com grupos
Faça uma solicitação PUT para o novo recurso /connect/list-shares/listViewId.
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Excluir dados de compartilhamento para uma exibição de lista
Faça uma solicitação DELETE para o novo recurso /connect/list-shares/listViewId.

Obter dados sobre todos os grupos e todos os grupos em potencial com os quais uma exibição de lista está sendo
compartilhada

Faça uma solicitação GET para o novo recurso /connect/list-share-recipients.

Live Message

Obter tokens do Live Message
Faça uma solicitação GET para o novo recurso /connect/livemessage/channels.

Gerenciar um canal do Live Message
Faça uma solicitação POST ao novo recurso /connect/livemessage/channels  com o corpo de solicitação Entrada de
canal do Live Message.

Próximas melhores ações (Piloto)

Nota: Fornecemos a Próxima melhor ação do Einstein a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer a
concordância com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce.
Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. A Próxima melhor ação do Einstein 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 para a Próxima melhor ação do Einstein no
IdeaExchange.

Todos os recursos de Próxima melhor ação, mesmo aqueles introduzidos na versão 43.0, agora têm uma versão mínima de 44.0. Todas
as propriedades dos corpos de solicitação e resposta relacionados também têm uma versão mínima de 44.0.

Executar uma estratégia
Faça uma solicitação de POST para o novo recurso
/connect/recommendation-strategies/strategyName/recommendations.

Esse recurso não oferece mais suporte às solicitações de GET.

Engajamento social

Obtenha uma conta social gerenciada que esteja na organização e seja atribuída ao usuário
Faça uma solicitação GET para o novo recurso /connect/social-engagement/managed-social-accounts/id.

Obtenha uma lista de contas sociais gerenciadas que estão na organização e atribuídas ao usuário
Faça uma solicitação GET para o novo recurso /connect/social-engagement/managed-social-accounts.

Configuração do Engajamento social

Obter contas sociais gerenciadas de uma rede social autenticada recentemente
Faça uma solicitação GET para o novo recurso /connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts.

Adicionar contas sociais gerenciadas de uma rede social autenticada recentemente
Faça uma solicitação de POST para o novo recurso
/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts.
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Obter conta social
Faça uma solicitação GET para o novo recurso
/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts/id.

Gerenciar uma conta social
Faça uma solicitação PATCH ao novo recurso
/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts/id  com o novo corpo de solicitação de
Entrada de configuração de conta social gerenciada.

Excluir uma conta social
Faça uma solicitação DELETE para o novo recurso
/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts/id.

Habilitar e desabilitar o atendimento ao cliente social
Faça uma solicitação DELETE ou GET para o novo recurso /connect/social-engagement/setup.

Obter e aceitar os termos de serviço
Faça uma solicitação PUT ou PATCH para o novo recurso /connect/social-engagement/terms-of-service.

Corpos de solicitação da API REST do Chatter novos e alterados
Estes corpos de solicitação são novos ou foram alterados.

Feeds do Chatter

Entrada de comentário
Esse corpo de solicitação tem uma propriedade nova.

• threadParentId  – ID do comentário pai para um comentário em thread.

Entrada de recursos de elemento de feed
Esse corpo de solicitação tem uma propriedade nova.

• status  – Altere o status de uma publicação ou comentário de feed.

Entrada da funcionalidade de status
Esse corpo de solicitação tem uma propriedade alterada.

• feedEntityStatus  – Agora inclui o valor Draft.

Compartilhamento de lista

Listar entrada de coleção de compartilhamentos atual
Este novo corpo de solicitação tem uma propriedade.

• currentListShares  – Lista de IDs de 15 caracteres que identificam os grupos ou as funções com os quais compartilhar
a lista.

Live Message

Entrada de canal do Live Message
Este novo corpo de solicitação tem estas propriedades:

• messageType  – Tipo de canal.

• messagingPlatformKey  – ID do canal da mensagem no serviço externo. Esse valor pode ser encontrado na resposta
GET.
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Tópicos gerenciados

Entrada de tópico gerenciado
Esse corpo de solicitação tem uma propriedade alterada.

• managedTopicType  – Agora inclui o valor Content.

Próximas melhores ações (Piloto)

Entrada da estratégia da Próxima melhor ação
Este novo corpo de solicitação tem estas propriedades:

• contextRecordId—ID do registro do contexto. Por exemplo, se a próxima melhor ação estiver em uma página de detalhes
do caso, o ID do caso.

• maxResults  – Número máximo de resultados. Os valores válidos são de 1 a 25. O padrão é 3.

• strategyContext  – Mapeamentos de variável e valor para a estratégia.

Serviço de atendimento ao cliente social

Entrada de configuração do serviço de atendimento ao cliente social
Este novo corpo de solicitação tem estas propriedades:

• callbackUrl  – URL de retorno de chamada usada para gerar URL de configuração do locatário.

• inboundApexHandlerId  – ID do manipulador do Apex de entrada responsável por inserir quaisquer registros como
resultado dos dados sociais de entrada. O valor padrão é null  e usa o manipulador do Apex de entrada padrão fornecido pelo
Atendimento ao cliente social.

• inboundParentPostEnabled  – Indica se a publicação pai de uma publicação de entrada deve ser enviada também
para a sua organização. A publicação pai representa a publicação social a qual esta publicação está respondendo. O valor padrão
é false.

• runAsUserId  – ID do usuário que está executando seu manipulador do Apex de entrada. O valor padrão é a ID do usuário
do contexto.

• socialPublishingApprovalEnabled  – Indica se algum agente requer aprovação para publicar em redes sociais. O
valor padrão é false.

Engajamento social

Entrada de configuração de conta social gerenciada
Este novo corpo de solicitação tem estas propriedades:

• managedAccountId  – ID para essa conta gerenciada em um sistema de terceiros (por exemplo, Social Studio).

• parentProviderUserId  – ID do usuário na rede social se a conta social gerenciada for uma fan page (por exemplo, uma
fan page do Facebook).

• providerUserId—ID do usuário na rede social ou ID da página se a conta social gerenciada for uma fan page.

• socialNetwork  – Rede social à qual esta conta pertence.

• status  – Status dessa conta social gerenciada.

Corpos de resposta da API REST do Chatter novos e alterados
Estes corpos de resposta são novos ou têm alterações.
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Feeds do Chatter

Comentário
Esse corpo de resposta tem estas propriedades novas.

• threadLevel  – Nível de aninhamento para um comentário. 0 indica um comentário padrão com uma publicação pai. 1
indica um comentário em thread padrão com um comentário pai e uma publicação pai. 2 indica um comentário em thread
padrão com dois comentários pai e uma publicação pai. A UI é limitada a esses três níveis.

• threadParentId  – ID do comentário pai para um comentário em thread.

Recursos de comentário
Esse corpo de resposta tem uma propriedade nova.

• comments  – Se um comentário tiver essa funcionalidade, ele terá comentários em thread.

Página de comentários
Esse corpo de resposta tem estas propriedades novas.

• previousPageToken—Token que identifica a página anterior, ou null  se não houver uma página anterior.

• previousPageUrl  – URL da API REST do Chatter que identifica a página anterior ou null  se não houver uma página
anterior.

Previsões colaborativas

Ancestrais de previsões
Esse novo corpo de resposta substitui os Ancestrais do Gerenciador de previsões e tem estas propriedades.

• ancestors  – Lista de nós do usuário pai.

• url  – Ponto de extremidade do URL que foi acessado.

• userRoleId  – Identificador exclusivo do papel do usuário de previsões anexado a esse perfil.

Gerenciador de previsões
Esse corpo de resposta tem estas propriedades novas.

• territory2Id  – Identificador exclusivo do território anexado a esse perfil.

• territory2Name  – Nome do território anexado a esse perfil.

Ancestrais do Gerenciador de previsões
Os Ancestrais de previsões substituem esse corpo de resposta.

Prevendo Minhas previsões
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• formattedLabel  – Para tipos de previsões baseados em território, o rótulo composto do usuário e do território. Para tipos
de previsão baseados em papel, o nome completo do usuário.

• territory2Id  – Para tipos de previsão baseados em território, o identificador exclusivo do território anexado a esse perfil.
Para tipos de previsões baseados em papel, essa propriedade fica em branco.

• territory2Name  – Para tipos de previsão baseados em território, o nome do território anexado a esse perfil. Para tipos de
previsões baseados em papel, essa propriedade fica em branco.

• userId  – Identificador exclusivo do usuário das previsões.

• userRoleId  – Identificador exclusivo do papel do usuário de previsões anexado a esse perfil.

Coleção Prevendo Minhas previsões
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.
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• forecastManagerList  – Para tipos de previsão baseados em território, uma lista de territórios dos quais o usuário do
contexto é o gerente de previsão. Para tipos de previsão baseados em papel, o usuário do contexto, se ele for um gerente de
previsão na hierarquia de papéis.

• representativeList  – Para tipos de previsão baseados em território, uma lista de territórios atribuídos ao usuário de
contexto, mas que não têm um gerente de previsão. Para tipos de previsão baseados em papel, o usuário do contexto, se ele
fizer parte da hierarquia de papéis e não for um gerente de previsão.

• sharedList  – Lista de usuários que compartilharam suas previsões com o usuário do contexto. null  para tipos de previsão
baseados em território.

• url  – Ponto de extremidade do URL que foi acessado.

• viewAllForecastsList  – Para tipos de previsão baseados em território, uma lista de territórios e seus respectivos
gerentes de função no nível superior da hierarquia de territórios. Para tipos de previsão baseados em papel, uma lista de usuários
no nível superior da hierarquia de papéis.

Usuário de previsões
Esse corpo de resposta tem estas propriedades novas.

• displayLabel  – Rótulo de uma entrada no menu suspenso do usuário na página de previsões.

• territoryId  – ID de um território incluído no menu suspenso do usuário na página de previsões.

• territoryName  – Nome de um território incluído no menu suspenso do usuário na página de previsões.

Pastas

Link de compartilhamento de pasta
Esse novo corpo de resposta tem esta propriedade.

• folderViewUrl  – URL em que a pasta pode ser visualizada. Esse valor também é chamado de link de compartilhamento
de pasta.

Compartilhamento de lista

Compartilhamento de lista
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• groupId  – ID para o grupo ou papel com o qual a lista é compartilhada.

• label  – Rótulo para o grupo ou papel.

Categoria de compartilhamento de lista
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• imageColor  – Cor da imagem para o destinatário.

• imageUrl  – URL da imagem para o destinatário.

• shareLabel  – Rótulo traduzido para mostrar na UI para essa categoria de compartilhamentos.

• shareType  – Tipo de grupo com o qual uma exibição de lista é compartilhada.

• shares  – Lista de estruturas para grupos compartilhados.

• shareListComplete  – Indica se a lista de compartilhamentos contém todos os resultados disponíveis (true) ou não
(false).

Coleção de compartilhamento de lista
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• availableListShares  – Categorias de compartilhamento com as quais a lista pode ser compartilhada.

• currentListShares  – Categorias de compartilhamento com as quais a lista está sendo compartilhada.
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Coleção de compartilhamentos atuais da lista
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• currentListShares  – Lista de categorias de compartilhamento com as quais a lista está sendo compartilhada no momento.

Live Message

Canal do Live Message
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• developerName  – Nome exclusivo do desenvolvedor do canal.

• id  – ID do canal de mensagem, se adicionado à organização.

• isActive  – Indica se o canal está ativo no momento (true) ou não (false).

• masterLabel  – Nome de usuário amigável do canal.

• messageType  – Tipo de canal.

• messagingPlatformKey  – Nome de usuário amigável do canal.

Canais do Live Message
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• channels  – Canais do Live Message.

• cursor  – Cursor da página do Live Message.

Tópicos gerenciados

Coleção de tópicos gerenciados
Esse corpo de resposta tem esta propriedade nova.

• nextPageUrl  – URL da API REST do Chatter que identifica a próxima página ou null  se não houver uma próxima página.

Próximas melhores ações (Piloto)

Ação de fluxo de Próxima melhor ação
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• id—ID da proposição.

• name—Nome da proposição.

• parameters  – Lista de parâmetros a serem passados para a ação.

• type  – Tipo de ação.

Parâmetro de próxima melhor ação
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• name  – Nome do parâmetro.

• type  – Tipo de parâmetro.

• value  – Valor do parâmetro.

Recomendação da proposta de próxima melhor ação
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• id—ID da proposição.

• name—Nome da proposição.

• type  – Tipo de alvo.
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• url—URL para a proposição.

Recomendação da próxima melhor ação
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• acceptanceLabel  – Texto indicando aceitação da recomendação pelo usuário.

• actionReference  – Referência à ação a ser realizada, por exemplo, inicializar um fluxo.

• description—Descrição da recomendação.

• id—ID da entidade recomendada.

• imageUrl  – URL do arquivo do ativo a ser exibido.

• name—Nome da entidade recomendada.

• rejectionLabel  – Texto indicando aceitação da rejeição pelo usuário.

• target  – Alvo com relação ao qual agir.

• targetAction  – Ação a recomendar.

• url—URL para a entidade recomendada.

Proposta de recomendação da próxima melhor ação
Esse corpo de resposta foi removido.

Proposição
Esse corpo de resposta tem estas propriedades novas.

• acceptanceLabel  – Texto indicando aceitação da recomendação pelo usuário.

• image  – Imagem a exibir.

• rejectionLabel  – Texto indicando aceitação da rejeição pelo usuário.

Engajamento social

Conta social gerenciada
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• defaultResponseAccountId  – Conta de resposta padrão a ser usada ao responder a publicações enviadas a essa conta.

• displayName  – Nome real (ou nome de usuário, se o nome real não estiver disponível) para essa conta na rede social.

• externalPictureUrl  – URL para a imagem de avatar da conta.

• id  – ID interna da SFDC para essa conta social gerenciada.

• label  – Rótulo para a conta social.

• profileUrl  – URL para o perfil da conta.

• socialNetwork  – Rede social à qual esta conta pertence.

• uniqueName  – Nome exclusivo usado para distinguir fan pages de mesmo nome; atua como um nome de usuário para uma
fan page.

• username  – Nome de usuário ou manipulador exclusivo para essa conta na rede social.

Contas sociais gerenciadas
Esse novo corpo de resposta tem esta propriedade.

• managedSocialAccounts  – Lista de contas sociais gerenciadas que estão na organização e atribuídas ao usuário.

Configuração de conta social gerenciada
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• authorizedByUsername  – Nome de usuário autorizado para exibir o nome autorizado nas fan pages.
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• defaultResponseAccountId  – Conta de resposta padrão a ser usada ao responder a publicações enviadas a essa conta.

• displayName  – Nome real (ou nome de usuário, se o nome real não estiver disponível) para essa conta na rede social.

• externalPictureUrl  – URL para a imagem de avatar da conta.

• id  – ID interna da SFDC para essa conta social gerenciada.

• isActive  – Indica se a conta é considerada ativa (true) ou não (false).

• isAuthenticated  – Indica se a conta é autenticada (true) ou precisa ser reautenticada (false).

• label  – Rótulo para a conta social.

• managedAccountId  – ID para essa conta em um sistema de terceiros (por exemplo, Social Studio).

• parentProviderUserId  – ID do usuário na rede social se a conta social gerenciada for uma fan page (por exemplo, uma
fan page do Facebook).

• profileUrl  – URL para o perfil da conta.

• providerUserId—ID do usuário na rede social ou ID da página se a conta social gerenciada for uma fan page.

• socialNetwork  – Rede social à qual esta conta pertence.

• status  – Status dessa conta social gerenciada.

• uniqueName  – Nome exclusivo usado para distinguir fan pages de mesmo nome; atua como um nome de usuário para uma
fan page.

• username  – Nome de usuário ou manipulador exclusivo para essa conta na rede social.

Configuração de contas sociais gerenciadas
Esse novo corpo de resposta tem esta propriedade.

• managedSocialAccounts  – Lista de entidades de configuração de conta social gerenciada.

Autenticação de configuração de conta social gerenciada
Esse novo corpo de resposta tem esta propriedade.

• oauthJWT  – token Web JSON (JWT). Esse JWT deve estar no campo de formulário (tokenString) quando você realiza
POST para o URL OAuth. Esse token expira a cada 60 segundos, assim, busque-o sob demanda.

• oauthUrl  – URL OAuth. Realize POST para esse URL a fim de começar o processo de OAuth. A resposta a uma solicitação de
POST é uma página HTML.

Configuração do Serviço de atendimento ao cliente social
Esse novo corpo de resposta tem esta propriedade.

• inboundApexHandlerId  – ID da classe do Apex que trata de dados sociais de entrada.

• isInboundParentPostEnabled  – Indica se o pai da publicação social deve ser enviado a essa organização.

• isPackageInstalled  – Indica se o pacote de Atendimento ao cliente social está instalado nesta organização.

• isSocialPublishingApprovalEnabled  – Indica se alguns agentes exigem aprovação antes de realizarem publicações
sociais.

• isTenantConnectionValid  – Indica se a conexão do locatário é válida. Esse valor será true  se pudermos nos conectar
ao Social Studio e false  se você precisar autenticar-se novamente no Social Studio usando o parâmetro de resposta
setupTenantUrl.

• managedSocialAccountCount  – Número atual de contas sociais que esta organização tem.

• managedSocialAccountLimit  – Número máximo de contas sociais que essa organização pode ter.

• runAsUserId  – ID do usuário do contexto.

• setupTenantUrl  – URL do locatário de configuração usada para direcionar o navegador do usuário a autorizar o locatário.

• tenantType  – Tipo de locatário nesta organização (por exemplo, Iniciante). Nulo se nenhum locatário estiver configurado.
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Termos de serviço
Esse novo corpo de resposta tem esta propriedade.

• acceptingUserId  – ID do usuário que aceitou os termos de serviço. Especifique null, caso não tenha sido aceito.

• termsOfServiceUrl  – URL para a página de termos de serviço.

Usuários

Detalhes do usuário
Por questões de desempenho, o corpo dessa resposta não retorna mais a propriedade stamps. Para obter carimbos do usuário
na versão 44.0 e posteriores, use SOQL.

Resumo do usuário
Por questões de desempenho, o corpo dessa resposta não retorna mais a propriedade stamps. Para obter carimbos do usuário
na versão 44.0 e posteriores, use SOQL.

API REST de relatórios e painéis
Esses recursos têm novas propriedades: Notificações do Analytics (/analytics/notifications/notification_ID),
Painéis (/analytics/dashboards/) e Tipos de relatório (/analytics/report-types/).

Para aprender mais sobre essas alterações, consulte o Guia do desenvolvedor da API REST de relatórios e painéis.

Recursos alterados
Notificações do Analytics (/analytics/notifications/notification_ID)

O recurso /analytics/notifications/notification_ID/describe  tem uma nova propriedade.

DescriçãoTipoPropriedade

Tipo de destinatário. Para a API versão 44.0, type  é sempre user.

Disponível na API versão 44.0 ou posterior.

Stringtipo

Painéis (/analytics/dashboards/)
O recurso /analytics/dashboards/dashboard_ID/describe  tem uma nova propriedade.

DescriçãoTipoPropriedade

O número de casas decimais incluídas em uma métrica de painel,
gráfico ou tabela, 0 a 5. Se -1 ou nulo, o Salesforce definirá
automaticamente o número de casas decimais.

InteirodecimalPrecision

Relatórios (/analytics/reports/)
O recurso /analytics/reports/report_ID/describe  tem uma nova propriedade.

DescriçãoTipoPropriedade

Com base no tipo de relatório, especifica se um relatório é compatível
com relatórios combinados (true) ou não (false).

BooleanosupportsJoinedFormat
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Tipos de relatório (/analytics/report-types/)
O recurso /analytics/report-types/  tem essas novas propriedades.

DescriçãoTipoPropriedade

Opcional. Uma descrição do tipo de relatório.Stringdescrição

Especifica se um tipo de relatório é compatível com relatórios
combinados (true) ou não (false).

BooleanosupportsJoinedFormat

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 permitir aos usuários escolher
quanto espaço em branco eles preferem na interface do usuário.

NESTA SEÇÃO:

Altere a densidade da interface do usuário

Permita aos usuários escolher quanto espaço em branco eles preferem na interface do usuário.

Outras alterações na API da interface de usuário

Também fizemos algumas pequenas, mas significantes alterações na API da interface de usuário.

Altere a densidade da interface do usuário
Permita aos usuários escolher quanto espaço em branco eles preferem na interface do usuário.

Onde: Essa preferência é exposta na propriedade density  na Representação do tema, que é retornada de uma solicitação GET para
/ui-api/themes/active.

• ViewOne  – os elementos da interface do usuário têm uma menor densidade na página, o que significa que há mais espaço em
branco entre eles. No Lightning Experience, essa configuração chama-se Confortável.

• ViewTwo  – os elementos da interface do usuário têm uma maior densidade na página, o que significa que há a menor quantidade
de espaço em branco entre eles. No Lightning Experience, essa configuração chama-se Compacta.

CONSULTE TAMBÉM:

Altere sua visualização com configurações de densidade da exibição

Outras alterações na API da interface de usuário
Também fizemos algumas pequenas, mas significantes alterações na API da interface de usuário.

Corpo de resposta do item de navegação inclui rótulos de objeto
O corpo de resposta do Item de navegação agora inclui essas propriedades.

• objectLabel  – Rótulo no singular para o objeto que corresponde ao item de navegação.

• objectLabelPlural  – Rótulo no plural para o objeto que corresponde ao item de navegação.

Sistema e informações do usuário disponíveis em registros
A Representação do registro agora inclui essas propriedades.

• lastModifiedById  – O ID do usuário que atualizou este registro pela última vez.
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• lastModifiedDate  – A data e a hora em que um usuário modificou este registro pela última vez. As informações de data
e hora devem estar no formato do ISO 8601.

• systemModstamp  – A data e a hora em que um usuário ou um processo automatizado (por exemplo, um acionador)
modificou este registro pela última vez. As informações de data e hora devem estar no formato do ISO 8601.

Resposta da coleção de registros inclui tokens de página
O recurso /ui-api/records/${recordId}/child-relationships/${relationshipName}  agora oferece
suporte a um parâmetro de consulta pageToken.

O corpo de resposta da Coleção do registro agora inclui essas propriedades.

• currentPageToken  – Token que identifica a página atual.

• nextPageToken  – Token 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.

Ação rápida do Lightning e APIs de JavaScript do editor do Salesforce Classic
Obtenha as ações disponíveis para uma página e os campos da ação com novos métodos para o componente
lightning:quickActionAPI. Use o componente em seus componentes personalizados para interagir com ações rápidas na
página. O componente chama os métodos de API do JavaScript de ação rápida do Lightning e fornece uma funcionalidade semelhante
para as APIs do JavaScript do editor do Salesforce Classic, também conhecidas como APIs do editor de feed de casos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Como: Os seguintes métodos são novos.

• getAvailableActions  – Obtenha uma lista de ações disponíveis em uma página de registro.

• getAvailableActionFields  – Obtenha uma lista de campos disponíveis para uma ação específica em uma página de
registro.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do editor e de ação rápida (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

APIs do Salesforce Console
Mais APIs JavaScript do Kit de ferramentas de integração do Salesforce Console estão disponíveis na API JavaScript do Console do
Lightning. Gere e abra URLs de console e defina um item de navegação para uma ID específica.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer.

Como: Os métodos a seguir são novos na versão 44.0 da API.

setSelectedNavigationItem()
Define o item de navegação.

generateConsoleUrl()
Gera um URL para uma guia de espaço de trabalho e suas subguias.

openConsoleUrl()
Abre um URL gerado por generateConsoleUrl().
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API de CTI aberta
O método onNavigationChange()  agora é invocado quando os usuários criam um registro de caso e o novo caso é visualizado
na mesma guia. Os métodos para definir o tamanho do softphone no Lightning Experience têm máximos maiores.

onNavigationChange()

O método agora também é invocado sempre que uma guia do console é atualizada. Anteriormente, um usuário precisaria clicar em
uma guia diferente e então clicar de volta na original para invocar o método onNavigationChange(). Por exemplo, quando você
cria um novo caso em um console, a guia é atualizada quando você a salva. Antes, o novo caso não teria invocado o método. Com essa
atualização, o caso carregado nessa guia invocará o método. Isso permite a provedores de CTI registrar uma chamada em log para
registros de caso recém-criados.

setSoftphonePanelHeight()

O valor máximo aumentou para 2.560 pixels.

setSoftphonePanelWidth()

O valor máximo aumentou para 1920 pixels.

Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor da CTI aberta.

Tipos de metadados personalizados: Armazenar parâmetros de fórmula
para consolidar atualizações, editar registros na memória no Apex
Consulte registros de tipos de metadados personalizados em campos de fórmula para evitar codificação permanente e facilitar as
atualizações. Crie e edite registros de tipo de metadados personalizados na memória no Apex para tornar os testes mais fáceis.

NESTA SEÇÃO:

Consulte tipos de metadados personalizados em campos de fórmula avançados

Crie um tipo de metadados personalizados e faça referência a seus registros em um campo de fórmula avançado. Armazene
parâmetros para a sua fórmula em tipos de metadados personalizados. Se você precisar fazer uma alteração, poderá fazer isso em
seu tipo de metadados personalizados, em vez de alterar várias fórmulas codificadas de modo permanente.

Instancie tipos de metadados personalizados no Apex

Agora você pode editar registros de metadados personalizados na memória no Apex. Anteriormente, registros de metadados
personalizados consultados com SOQL no Apex eram imutáveis. Campos de auditoria (CreatedDate, CreatedBy,
LastModifiedDate, LastModifiedBy, SystemModStamp) e campos calculados permanecem não editáveis. As
operações de DML não são permitidas em metadados personalizados no Apex ou nas APIs empresariais ou do parceiro. As operações
de DML podem ser feitas com a API de metadados do Apex.

Consulte tipos de metadados personalizados em campos de fórmula avançados
Crie um tipo de metadados personalizados e faça referência a seus registros em um campo de fórmula avançado. Armazene parâmetros
para a sua fórmula em tipos de metadados personalizados. Se você precisar fazer uma alteração, poderá fazer isso em seu tipo de
metadados personalizados, em vez de alterar várias fórmulas codificadas de modo permanente.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em Professional, Enterprise, Performance, Unlimited,
Developer e Database.com Editions. As organizações da Professional Edition podem criar, editar e excluir somente registros de metadados
personalizados somente em tipos de pacotes instalados.

Por quê: Digamos que você tenha fórmulas referentes a tamanhos de roda. Algumas fórmulas realizam cálculos para confirmar que o
tamanho da circunferência da roda é preciso, enquanto outras realizam cálculos do sistema de transmissão do veículo. Se as dimensões
da roda para uma marca específica mudar, você poderá atualizar o tipo de metadados personalizados, em vez das fórmulas individuais.

Instancie tipos de metadados personalizados no Apex
Agora você pode editar registros de metadados personalizados na memória no Apex. Anteriormente, registros de metadados personalizados
consultados com SOQL no Apex eram imutáveis. Campos de auditoria (CreatedDate, CreatedBy, LastModifiedDate,
LastModifiedBy, SystemModStamp) e campos calculados permanecem não editáveis. As operações de DML não são permitidas
em metadados personalizados no Apex ou nas APIs empresariais ou do parceiro. As operações de DML podem ser feitas com a API de
metadados do Apex.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Database.com. As organizações da Professional
Edition podem criar, editar e excluir somente registros de metadados personalizados somente em tipos de pacotes instalados.

Como: Neste exemplo, o primeiro método está instanciando um registro de metadados personalizado, mas nenhum registro foi inserido
na memória. O segundo método recupera um registro, altera-o e retorna-o ao chamador, mas a alteração não é atualizada no banco de
dados.

public class CustomMetadataService {

public CustomMetadataService() {}

/**
* This method instantiates a custom metadata record of type MyCustomMetadataType__mdt

* and sets the DeveloperName to the input String.
* Note that the record is not inserted into the database,
* and would not be found by a SOQL query.
*/
public MyCustomMetadataType__mdt getCustomMetadataRecord(String myName) {

MyCustomMetadataType__mdt theRecord = new MyCustomMetadataType__mdt();
theRecord.DeveloperName = myName;
return theRecord;
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}

/**
* This method retrieves a custom metadata record, changes a field, and returns it
* to the caller. Note that the changed record is not updated in the database.
*/
public MyCustomMetadataType__mdt getChangedCustomMetadataRecord(String myNewName) {

MyCustomMetadataType__mdt theRecord = [SELECT Id, DeveloperName from
MyCustomMetadataType__mdt LIMIT 1];

theRecord.DeveloperName = myNewName;
return theRecord;

}

}

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Apex

Extensões do Salesforce para VS Code: Simulações de desenvolvimento
e depuração ativa para qualquer organização, e nova exibição de teste
do Apex
Além das alterações que fizemos em versões semanais, as Extensões do Salesforce para VS Code v44 incluem alguns aprimoramentos
principais. Simular uma sessão de depuração ativa em qualquer organização com o Depurador de reprodução. Conecte-se a sandboxes
e organizações de produção para recuperar e implantar origem. E explore a nova visualização de teste do Apex. Esses recursos estarão
disponíveis quando as Extensões do Salesforce para VS Code v44 forem lançadas em 13 de outubro de 2018, e alguma funcionalidade
estará disponível antes.

Para obter informações sobre como iniciar o uso de Extensões do Salesforce para VS Code, consulte a documentação de Extensões do
Salesforce para VS Code no Visual Studio Code Marketplace. Para ver todas as extensões do VS Code que a Salesforce publicou, acesse
nossa página de editores no Visual Studio Code Marketplace.

Para obter informações sobre aprimoramentos feitos em versões semanais, consulte o log de alterações de Extensões do Salesforce para
VS Code.

NESTA SEÇÃO:

Desenvolva com relação a qualquer organização no Visual Studio Code (Beta)

Conecte-se a qualquer organização para recuperar e implantar a origem do Visual Studio Code. Anteriormente, você podia usar as
Extensões do Salesforce para VS Code somente com organizações teste. As Extensões do Salesforce para VS Code consistem no
ambiente de desenvolvimento principal para personalizar o Salesforce com código. A habilidade de conectar e desenvolver com
relação a qualquer organização permite que você comece a usar o Visual Studio Code mesmo que não trabalhe exclusivamente
com organizações teste.

Depure todas as suas organizações gratuitamente com o Depurador de reprodução do Apex (disponível ao público em geral)

O Depurador de reprodução do Apex simula uma sessão de depuração ativa usando um log de depuração, que é um registro de
todas as interações em uma transação. Você não precisa mais analisar milhares de linhas de log manualmente. Em vez disso, o
Depurador de reprodução do Apex apresenta as informações registradas de forma semelhante a um depurador interativo para que
você possa depurar seu Apex code. Com esta versão, adicionamos pontos de verificação, que dão mais informações sobre suas
variáveis que os logs de depuração.
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Explore seus testes do Apex no Visual Studio Code

Veja os resultados do teste em uma visão geral e vá desses resultados para o seu código de teste no Visual Studio Code. Quando os
testes do Apex falham, você pode ir dos resultados do teste diretamente para a linha que contém a declaração de afirmação com
falha. Quando os testes do Apex são bem-sucedidos e você quer se lembrar do que está testando, pode ir para as definições do
método para esses testes. Você também pode ver que métodos de teste estão nas suas classes de teste na barra lateral de teste.

Desenvolva com relação a qualquer organização no Visual Studio Code (Beta)
Conecte-se a qualquer organização para recuperar e implantar a origem do Visual Studio Code. Anteriormente, você podia usar as
Extensões do Salesforce para VS Code somente com organizações teste. As Extensões do Salesforce para VS Code consistem no ambiente
de desenvolvimento principal para personalizar o Salesforce com código. A habilidade de conectar e desenvolver com relação a qualquer
organização permite que você comece a usar o Visual Studio Code mesmo que não trabalhe exclusivamente com organizações teste.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Database.com.

Nota:  Como um recurso beta, a habilidade de usar VS Code com organizações sem rastreamento de origem é uma prévia 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 para essa funcionalidade
na seção Problemas do repositório salesforcedx-vscode no GitHub.

Quando: Esperamos disponibilizar essa funcionalidade e fornecer documentação quando as Extensões do Salesforce para VS Code v44
foram lançadas em 13 de outubro de 2018. Para atualizações, fique atento ao log de alterações de Extensões do Salesforce para VS Code.

Como: Para acessar a paleta de comando do Visual Studio Code, pressione Cmd+Shift+P (macOS) ou Ctrl+Shift+P (Windows ou no
Linux). Em seguida, execute estes comandos conforme necessário.

• Para fazer login em uma organização e definir essa organização como padrão para o seu projeto, execute SFDX: Authorize
an Org.

• Para gerar um projeto com um manifesto (com um arquivo package.xml) a fim de desenvolver com relação a organizações
sem rastreamento de origem (organizações que não são organizações teste), execute SFDX: Create Project with
Manifest.

Para recuperar a origem de uma organização sem rastreamento de origem (de uma organização que não seja uma organização teste),
clique com o botão direito do mouse em um manifesto, um arquivo de origem ou um diretório no explorador do Visual Studio Code.
Selecione SFDX: Recuperar origem da organização. Ou clique com o botão direito do mouse em um arquivo aberto no editor e
selecione SFDX: Recuperar essa origem da organização.

Importante:  Recuperar origem de uma organização substitui suas versões locais dos arquivos de origem.

Para implantar a origem em uma organização sem rastreamento de origem (para uma organização que não seja uma organização teste),
clique com o botão direito do mouse em um manifesto, um arquivo de origem ou um diretório no explorador do Visual Studio Code.
Selecione SFDX: Implantar origem na organização. Ou clique com o botão direito do mouse em um arquivo aberto no editor e
selecione SFDX: Implantar essa origem na organização.

Importante:  Implantar origem em uma organização substitui os metadados na sua organização pelas versões locais dos arquivos
de origem.
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Para excluir a origem do seu projeto e de sua organização sem rastreamento de origem, clique com o botão direito do mouse em um
manifesto, um arquivo de origem ou um diretório no explorador do Visual Studio Code. Selecione SFDX: Excluir do projeto e da
organização. Ou clique com o botão direito do mouse em um arquivo aberto no editor e selecione SFDX: Excluir isto do projeto e
da organização.

CONSULTE TAMBÉM:

Problema do GitHub para salesforcedx-vscode: Suporte para desenvolvimento baseado em conjuntos de alterações

Depure todas as suas organizações gratuitamente com o Depurador de reprodução
do Apex (disponível ao público em geral)
O Depurador de reprodução do Apex simula uma sessão de depuração ativa usando um log de depuração, que é um registro de todas
as interações em uma transação. Você não precisa mais analisar milhares de linhas de log manualmente. Em vez disso, o Depurador de
reprodução do Apex apresenta as informações registradas de forma semelhante a um depurador interativo para que você possa depurar
seu Apex code. Com esta versão, adicionamos pontos de verificação, que dão mais informações sobre suas variáveis que os logs de
depuração.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Database.com.

Quando: O Depurador de reprodução do Apex estará disponível ao público em geral quando as Extensões do Salesforce para VS Code
v44 forem lançadas em 13 outubro de 2018, substituindo a versão beta liberada em Summer '18.

Quem: Para exibir, reter e excluir logs de depuração e definir pontos de verificação, você precisa da permissão do usuário Exibir todos
os dados.

Por quê: O Depurador do Apex, nosso depurador interativo, depura somente sandboxes e organizações teste. Mas você pode usar o
Depurador de reprodução do Apex em qualquer organização para a qual tenha o código fonte e um log de depuração, inclusive sua
organização de produção. O Depurador de reprodução do Apex não é apenas gratuito, é código aberto!

Nas Extensões do Salesforce para VS Code v44, você pode configurar até cinco pontos de verificação para obter dumps de heap quando
as linhas de código forem executadas. Todas as variáveis locais, variáveis estáticas e variáveis de contexto do acionador têm informações
melhores em pontos de verificação. Variáveis de contexto de acionador não existem em logs e estão disponíveis apenas em locais de
ponto de verificação.

Como: No Visual Studio Code, um ponto de verificação é um tipo de ponto de interrupção. Configure e carregue seus pontos de
verificação, então inicie uma sessão do Depurador de reprodução do Apex. Inicie uma sessão logo após fazer o upload dos pontos de
verificação, pois eles expiram após 30 minutos.

1. Defina os pontos de verificação em até cinco linhas em acionadores ou classes do Apex.

a. Clique na linha de código em que deseja definir o ponto de verificação.

b. Abra a paleta de comando (pressione Cmd+Shift+P no macOS ou Ctrl+Shift+P no Windows ou no Linux).

c. Execute SFDX: Toggle Checkpoint.

Ou clique com o botão direito na medianiz à esquerda dos números de linha, selecione Adicionar ponto de interrupção
condicional > Expressão, e defina a expressão como Checkpoint.

Ou, para converter um ponto de interrupção em um ponto de verificação, clique com o botão direito do mouse no ponto de
interrupção e selecione Editar ponto de interrupção > Expressão. Defina a expressão como Checkpoint.

2. Para carregar seus pontos de verificação para a sua organização de modo que seja possível coletar informações de despejo de heap,
abra a paleta de comando e execute SFDX: Update Checkpoints in Org.
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3. Configure uma sessão do Depurador de reprodução do Apex, execute o código que você deseja depurar e depure-o. Veja a
documentação do Depurador de reprodução do Apex para Visual Studio Code para obter mais informações.

Conforme você percorre o código durante uma sessão de depuração, o Depurador de reprodução do Apex fornece detalhes sobre as
suas variáveis de despejos de heap em linhas em que os despejos de heap estão disponíveis. Depure seu código logo após iniciar a
sessão, pois os despejos de heap expiram aproximadamente um dia após serem gerados.

Você pode usar esse depurador somente nas suas organizações. A depuração do cliente de ISV não está disponível no Depurador de
reprodução do Apex. Para depurar organizações do cliente, use o Depurador do cliente de ISV.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce CLI: Participe da evolução

Guia do desenvolvedor do Apex: Variáveis de contexto do acionador

Explore seus testes do Apex no Visual Studio Code
Veja os resultados do teste em uma visão geral e vá desses resultados para o seu código de teste no Visual Studio Code. Quando os
testes do Apex falham, você pode ir dos resultados do teste diretamente para a linha que contém a declaração de afirmação com falha.
Quando os testes do Apex são bem-sucedidos e você quer se lembrar do que está testando, pode ir para as definições do método para
esses testes. Você também pode ver que métodos de teste estão nas suas classes de teste na barra lateral de teste.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Database.com.

Quando: Esperamos disponibilizar essa funcionalidade (e fornecer documentação) quando as Extensões do Salesforce para VS Code
v44 foram lançadas em 13 de outubro de 2018, possivelmente antes. Para atualizações, fique atento ao log de alterações de Extensões
do Salesforce para VS Code.

Por quê: Veja e execute seus testes do Apex (1) e vá dos nomes de teste para as linhas correspondentes no seu código (2).
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Salesforce CLI: Participe da evolução
A interface de linha de comando (CLI) do Salesforce continua a evoluir, com mais recursos e comandos com suporte para os modelos
de desenvolvimento do Salesforce DX. Use-a para criar facilmente ambientes para desenvolvimento e teste, sincronizar o código-fonte,
executar testes e controlar o ciclo de vida completo do aplicativo. Esses recursos novos e alterados estarão disponíveis quando a Salesforce
CLI v44 for lançado em sábado, 13 de outubro de 2018.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce em todas as
edições.

Liberamos alterações à Salesforce CLI regularmente. Leia as notas de versão semanais para saber mais sobre atualizações recentes na
versão 44 da CLI. Esses comandos e parâmetros mudaram na versão 44 ou durante atualizações semanais da versão 43. Para obter mais
informações, consulte a versão 44 da Referência de comandos da CLI do Salesforce.

Desinstalar a versão de pré-lançamento da CLI
Se você tiver instalado a versão 44 pré-lançamento da CLI, desinstale-a e execute o comando update.

sfdx plugins:uninstall salesforcedx

sfdx update
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Novos comandos
Estes novos comandos estão disponíveis na Salesforce CLI v44.

force:source:delete  (beta)
Exclui metadados de uma organização sem rastreamento de origem, como um sandbox, e do seu projeto local. Você pode indicar
uma lista delimitada por vírgula de caminhos locais ou componentes de metadados individuais.

force:source:deploy  (beta)
Implanta a origem do seu projeto para uma organização não rastreada para origem. Diferentemente do comando
force:source:push  para organizações teste (organizações rastreadas para origem), você indica o conjunto específico de
metadados a implantar. Esse comando substitui todos os metadados correspondentes na organização com os arquivos locais
implantados.

force:source:retrieve  (beta)
Recupera a origem de uma organização não rastreada para origem para o seu projeto. Diferentemente do comando
force:source:pull  para organizações teste (organizações rastreadas para origem), com force:source:retrieve
você indica o conjunto específico de metadados a recuperar. Esse comando substitui todos os arquivos locais pelos metadados
recuperados da organização.

Nota:  Por se tratar de um recurso beta, os comandos da organização sem rastreamento de origem estão em visualização prévia
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
para os comandos da organização sem rastreamento de origem na Trailblazer Community Salesforce DX.

Os comandos de Instantâneo na organização teste estão disponíveis como parte de um piloto somente convite no fim de outubro de
2018.

force:org:snapshot:create  (piloto)
Cria um instantâneo de uma organização teste existente a ser usada como base para criações de organizações teste. Um instantâneo
reflete o estado de uma organização teste quando o instantâneo é criado. Contém informações de formato da organização teste
(edição, recursos e licenças), pacotes instalados, metadados e dados de teste.

force:org:snapshot:delete  (piloto)
Exclui um instantâneo.

force:org:snapshot:get  (piloto)
Retorna informações para um instantâneo específico.

force:org:snapshot:list  (piloto)
Lista todos os instantâneos associados a um Dev Hub.

Nota:  Fornecemos o Instantâneo da organização teste 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 Instantâneo da organização teste geralmente
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. Para obter informações sobre a ativação desse recurso na sua organização, entre em
contato com a Salesforce.
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Comandos alterados
A funcionalidade para esses comandos mudou na Salesforce CLI v44.

force:mdapi:convert
Esse comando ignora aspas duplas ao converter do formato da API de metadados para o formato de origem.

force:package:install, force:package:uninstall
Se você executar esses comandos usando o codinome da versão do pacote, deverá executá-los de uma pasta de projeto do Salesforce
DX. Se você especificar a ID da versão do pacote (que começa com 04t), poderá executá-los fora de um projeto DX.

force:package:version:list
A saída inclui uma nova coluna que indica se a versão do pacote é protegida por uma chave de instalação.

force:source:push
Erros de implantação mostram o caminho do projeto.

force:source:pull
Se um nome de metadado tiver caracteres especiais (como barras, contrabarras, aspas), codificaremos o nome do arquivo no sistema
de arquivos local para todos os sistemas operacionais. Por exemplo, se você obtiver um perfil personalizado chamado Custom:
Marketing Profile, os dois pontos são codificados no nome de arquivo resultante.

Custom%3A Marketing Profile.profile-meta.xml

Se você fizer referência a um nome de arquivo com caracteres especiais em .forceignore, use o nome de arquivo codificado.

Se você usa IDs de versão do pacote, em vez de aliases, poderá agora usar IDs de pacote 04t para todos os
comandos force:package:version, em vez de uma combinação de IDs 04t (versão de pacote do assinante) e 05i (versão de
pacote). Porém, recomendamos fortemente usar alias para todos os comandos do force:package e no arquivo
sfdx-project.json.

• A saída exibe apenas as IDs 04t para package:version:create, package:version:update,
package:version:list  e package:version:report.

• Você pode usar IDs 04t ou 05i ao executar package:version:update, package:version:promote  ou
package:version:report.

• Você pode usar IDs 04t ou 05i como a ID ancestral no arquivo sfdx-project.json.

• Você poderá visualizar IDs 05i para package:version:list e package:version:report se usar o
parâmetro --verbose.

Novos parâmetros
Esse comando tem um novo parâmetro no Salesforce CLI v44.

force:project:create
Use o parâmetro --manifest | -x  para gerar um manifesto padrão (package.xml) a fim de buscar componentes do
Apex, do Visualforce e do Lightning e recursos estáticos.

Parâmetros alterados
Esses parâmetros mudaram no Salesforce CLI v44.

force:package:create --path | -r
O parâmetro --path | -r  é necessário. Esse parâmetro ignora barras à direita. Por exemplo, a CLI trata force-app  e
force-app/  da mesma maneira.
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force:package:version:update
Nós renomeamos vários parâmetros para torná-los consistentes com os parâmetros para force:package:version:create.

Parâmetro atualParâmetro anterior

--versionname | -a--name | -n

--versiondescription | -e--description | -d

--package | -p--package2versionid | -i

Versão do pacote no arquivo de projeto do Salesforce DX
Você pode indicar uma versão de pacote com um número de compilação ao definir um pacote dependente no
arquivo sfdx-project.json. Anteriormente, era preciso indicar a palavra-chave LATEST como o número de compilação.

"dependencies": [
{

"package": "0Hoxxx",
"versionNumber": "1.1.0.3"

}
]

Nova variável de ambiente
Normalmente, quando você executa alguns comandos da CLI, um diretório temporário com todos os metadados é criado e então
excluído mediante a conclusão bem-sucedida do comando. Porém, reter esses arquivos pode ser útil por vários motivos. Você pode
depurar problemas que ocorrem durante a execução do comando. Você pode usar o package.xml  gerado ao executar comandos
subsequentes, ou como um ponto de partida para criar um manifesto que inclua todos os metadados relevantes para você.

Para reter todos os metadados em um caminho de diretório especificado quando você executa esses comandos, defina a variável de
ambiente SFDX_MDAPI_TEMP_DIR:

• force:source:deploy

• force:source:retrieve

• force:source:delete

• force:source:push

• force:source:pull

• force:source:convert

• force:org:create  (se a sua definição de organização teste contiver configurações da organização teste, não preferências da
organização)

Exemplo:

SFDX_MDAPI_TEMP_DIR=/users/myName/myDXProject/metadata

CONSULTE TAMBÉM:

Faça o upgrade de arquivos de fluxo para a API versão 44.0 com a Salesforce CLI
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Sandboxes: Arquivos de ativo em sandboxes completos

EDIÇÕES

Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Professional

Arquivos de ativo estão incluídos em cópias de sandbox completo, assim, você pode testar as
imagens da sua identidade de marca e reproduzir a aparência das suas comunidades.

NESTA SEÇÃO:

Inclua arquivos do ativo em testes de Sandbox completo

Você testa aplicativos do Lightning ou modelos de Comunidade em um sandbox? Agora há
suporte para os arquivos de ativo em sandboxes completos, assim, você pode verificar como as imagens da marca estão sendo
implementadas. Você pode ver como o seu logotipo aparece no seu aplicativo, e fazer a prova das imagens de cabeçalho e rodapé
no modelo da Comunidade. Teste alterações às imagens da sua marca antes de implantar novos logotipos e outras atualizações.

Inclua arquivos do ativo em testes de Sandbox completo
Você testa aplicativos do Lightning ou modelos de Comunidade em um sandbox? Agora há suporte para os arquivos de ativo em
sandboxes completos, assim, você pode verificar como as imagens da marca estão sendo implementadas. Você pode ver como o seu
logotipo aparece no seu aplicativo, e fazer a prova das imagens de cabeçalho e rodapé no modelo da Comunidade. Teste alterações às
imagens da sua marca antes de implantar novos logotipos e outras atualizações.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance e
Unlimited.

Como: Os arquivos do ativo são incluídos em cópias de sandbox completo por padrão. Se você estiver realizando uma cópia completa
com um modelo de sandbox, selecione Corpo do conteúdo no modelo para copiar arquivos de ativo com outras entidades de conteúdo.
Os arquivos de ativo não têm suporte em sandboxes de cópia Parcial, Developer ou Developer Pro.

Dev Hub: Agora disponível na Developer Edition e em organizações teste
Você pediu e nós atendemos! O Dev Hub agora está disponível em organizações teste e organizações Developer Edition para avaliar
organizações teste e pacotes de segunda geração.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Developer, Performance e Unlimited.

Quando: Você pode habilitar o Dev Hub em organizações existentes quando elas são atualizadas para a versão Winter '19. Você pode
habilitar o Dev Hub em organizações Developer Edition e de avaliação novas a partir de 6 de outubro de 2018.

Por quê: Você não precisa mais se inscrever para uma organização teste Dev Hub especial que expire em 30 dias. Organizações Developer
Edition não expiram, desde que permaneçam ativas. Em uma avaliação ou Dev Hub da Developer Edition, você pode criar até seis
organizações teste e versões de pacote por dia, com um máximo de três organizações teste ativas.

Nota:  Organizações teste expiram na data de expiração. Organizações Developer Edition inativas por 365 dias são desativadas.

Use uma Developer Edition ou um Dev Hub de avaliação para praticar:

• Usar o Salesforce CLI.

• Criar organizações teste como ambientes de desenvolvimento e teste.

• Criar versões de pacote de segunda geração.

• Configurar a integração contínua usando organizações teste.

Quando você planejar avançar, habilite o Dev Hub na sua organização de produção ou negócios porque:

• Você tem limites diários mais altos para organizações teste e versões de pacote.
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• Trabalhos de integração contínua podem exigir uma quantidade significativa de organizações teste.

• Versões de pacote são associadas à organização Dev Hub. Quando uma organização Developer Edition expira, você perde acesso
às versões de pacote.

Como:

1. Faça login como Administrador do sistema para a organização que você deseja usar como Dev Hub.

2. Em Configuração, insira Dev Hub  na caixa Busca rápida e selecione Dev Hub.

3. Na seção Dev Hub, clique em Habilitar.

Nota:  Você não pode habilitar o Dev Hub em uma organização Developer Edition na qual tenha definido um namespace. Você
não pode definir um namespace em uma organização Developer Edition que tenha Dev Hub habilitado.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Desativar uma organização

Organizações teste: Mais recursos e tipos de metadados com suporte
Projetadas para serem efêmeras e facilmente recriadas, as organizações teste são ambientes dedicados e configuráveis do Salesforce
que podem ser rapidamente executados para diferentes propósitos. Elas podem ser seu próprio ambiente de desenvolvimento pessoal
ou você pode criar organizações teste sem controle para testes automatizados. Será possível criar organizações teste se você tiver ativado
o Dev Hub em sua organização de produção ou se tiver uma organização de avaliação do Dev Hub.

Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor do Salesforce DX.

NESTA SEÇÃO:

Configurar organizações teste com novos recursos

Estamos oferecendo mais recursos de complemento para organizações teste.

Consulte o relatório de cobertura de metadados para suporte a rastreamento de origem

Descontinuamos o Rastreamento expandido de origem beta. A página Configuração do Dev Hub não inclui mais a opção para ativar
o Rastreamento expandido de origem. Inicialize o relatório de Cobertura de metadados para determinar os metadados com suporte
para fins de rastreamento da origem da organização teste. O relatório de Cobertura de metadados é a fonte definitiva da verdade
para cobertura de metadados em vários canais. Esses canais incluem API de metadados, rastreamento de organização teste, pacotes
desbloqueados, pacotes gerenciados de segunda geração e pacotes gerenciados clássicos.

Obtenha mais opções de configuração com configurações de organização teste

Você já desejou poder ativar uma organização teste com uma configuração de organização específica apenas para descobrir que
não havia suporte para ela? Com as configurações de organizações teste, é possível configurar suas organizações teste com qualquer
configuração de API de metadados.

Configurar organizações teste com novos recursos
Estamos oferecendo mais recursos de complemento para organizações teste.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Developer, Enterprise, Group e Professional.

Quem: Você poderá criar organizações teste se tiver ativado o Dev Hub em sua organização de produção, habilitado o Dev Hub em
uma organização Developer Edition ou tiver uma organização de avaliação do Dev Hub.

Como: Adicione recursos ao seu arquivo de definição da organização teste.
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• ChatBot

• Habilitações

• Interação

• IOT

• Knowledge

• LiveAgent

• LiveMessage

• ProcessBuilder

• SiteForceContributor

• Fluxo de trabalho

Consulte Valores de configuração da organização teste para a lista completa de recursos com suporte. Para determinados recursos, como
ApexMaxSize e MaxCustomLabels, você pode especificar um limite.

Consulte o relatório de cobertura de metadados para suporte a rastreamento de
origem
Descontinuamos o Rastreamento expandido de origem beta. A página Configuração do Dev Hub não inclui mais a opção para ativar o
Rastreamento expandido de origem. Inicialize o relatório de Cobertura de metadados para determinar os metadados com suporte para
fins de rastreamento da origem da organização teste. O relatório de Cobertura de metadados é a fonte definitiva da verdade para
cobertura de metadados em vários canais. Esses canais incluem API de metadados, rastreamento de organização teste, pacotes
desbloqueados, pacotes gerenciados de segunda geração e pacotes gerenciados clássicos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Developer, Enterprise, Group e Professional.

Quem: Você poderá criar organizações teste se tiver ativado o Dev Hub em sua organização de produção, habilitado o Dev Hub em
uma organização Developer Edition ou tiver uma organização de avaliação do Dev Hub.

Como: Para acessar o relatório de Cobertura de metadados, acesse https://developer.salesforce.com/docs/metadata-coverage.

Obtenha mais opções de configuração com configurações de organização teste
Você já desejou poder ativar uma organização teste com uma configuração de organização específica apenas para descobrir que não
havia suporte para ela? Com as configurações de organizações teste, é possível configurar suas organizações teste com qualquer
configuração de API de metadados.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Developer, Enterprise, Group e Professional.

Quem: Você poderá criar organizações teste se tiver ativado o Dev Hub em sua organização de produção, habilitado o Dev Hub em
uma organização Developer Edition ou tiver uma organização de avaliação do Dev Hub.

Por quê: As configurações de organização teste são um novo formato para definir as preferências da organização na definição de
organização teste. Uma vez que você pode usar todas as configurações da API de metadados, esse formato é a maneira mais abrangente
de configurar uma organização teste. Se houver suporte para uma configuração na API de metadados, ela terá suporte em organizações
teste. As configurações oferecem a você controle detalhado: Você pode definir valores para todos os campos para uma configuração,
em vez de apenas habilitar ou desabilitar campos.

Importante:  Na versão Winter '19, você pode especificar as configurações da organização teste ou as preferências da organização
no seu arquivo de definição da organização teste, mas não ambos. Incentivamos você a converter as preferências de organização
em configurações de organização teste em sua definição de organização teste. As configurações de organizações teste fornecem
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mais configurações do que as disponíveis no momento como preferências de organização. Planejamos descontinuar o suporte
para preferências de organização na versão Spring '19.

Como: Substitua orgPreferences  pelas settings  da organização no arquivo de definição de organização teste.

Essa definição de organização teste é configurada usando as preferências da organização:

{
"orgName": "Acme",
"edition": "Enterprise",
"features": ["Communities", "ServiceCloud", "Chatbot"],
"orgPreferences" : {

"enabled": ["NetworksEnabled", "S1DesktopEnabled", "S1EncryptedStoragePref2"]
}

}

É assim que uma definição de organização teste fica após a conversão das configurações da organização teste:

Importante:  Embora as configurações estejam em maiúsculas e minúsculas mistas no Guia do Desenvolvedor da API de metadados,
indique-as em letras minúsculas na definição de organização teste.

{
"orgName": "Acme",
"edition": "Enterprise",
"features": ["Communities", "ServiceCloud", "Chatbot"],
"settings": {

"orgPreferenceSettings": {
"networksEnabled": true,
"s1DesktopEnabled": true,
"s1EncryptedStoragePref2": false

},
"omniChannelSettings": {

"enableOmniChannel": true
},

"caseSettings": {
"systemUserEmail": "support@acme.com"

}
}

}

Com as preferências da organização, você pode apenas habilitar ou desabilitar as preferências. Você tem acesso apenas às configurações
feitas para funcionarem com organizações teste. Com configurações de organização teste, você tem acesso a todas as configurações
da API de metadados, como omniChannelSettings e caseSettings, que não estavam disponíveis como preferências da organização. O
que é muito eficiente é que agora você pode configurar campos não boolianos. Para obter informações sobre as configurações da API
de metadados e seus campos com suporte, consulte Configurações em Guia do desenvolvedor da API de metadados.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Salesforce DX: Configuração de definição da organização teste
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Empacotamento: Pacotes desbloqueados disponíveis ao público em geral
A versão disponível ao público em geral tem pacotes desbloqueados aprimorados, incluindo suporte para números de versão de patch,
extração de informações de dependência de pacote, movimentação de metadados entre pacotes desbloqueados e gerenciamento de
metadados descontinuados.

NESTA SEÇÃO:

Há suporte para números de versão do patch em pacotes desbloqueados

Agora você pode usar números de versão do patch para versões de pacote desbloqueadas. Anteriormente, não havia suporte para
números de patch e eles sempre precisavam ser 0.

Extraia informações de dependência de pacotes desbloqueados

Para um pacote desbloqueado instalado, você agora pode executar uma simples consulta SOQL para extrair informações de
dependência. Você também pode criar um script para automatizar a instalação de pacotes desbloqueados com dependências.

Mais componentes de metadados são excluídos permanentemente em pacotes desbloqueados

Muito mais componentes de metadados agora são excluídos permanentemente da organização de destino quando são excluídos
de um pacote desbloqueado.

Habilite a migração de metadados preteridos em pacotes desbloqueados

Conforme você começa a criar mais pacotes desbloqueados, pode precisar refatorar seu pacote e mover os metadados de um pacote
desbloqueado para outro. Agora você pode descontinuar metadados em um pacote desbloqueado, mover esses metadados para
um novo pacote e então instalar o novo pacote na sua organização de produção. Mediante a instalação bem-sucedida do novo
pacote, os metadados descontinuados ficavam associados ao novo pacote. Esse recurso simplifica esse processo.

Bloqueie informações durante a instalação de pacotes desbloqueados protegidos por senha de instalação

Estamos tornando pacotes desbloqueados mais seguros com essa alteração. Uma chave de instalação é necessária como a primeira
etapa durante a instalação, garantindo que nenhuma informação do pacote seja revelada até que a chave de instalação correta seja
fornecida. Anteriormente, as chaves eram verificadas apenas no fim da instalação do pacote. Passar a verificação para o início da
instalação protege informações do pacote, como nome e componentes, contra usuários que não têm a chave.

Adote práticas recomendadas de URLs do Meu domínio sem instância

Uma atualização crítica na versão Spring '18 removeu nomes de instância de URLs do Meu domínio. Atualize pacotes de plug-in
existentes para dar suporte a URLs sem instância antes da data de ativação automática da atualização crítica. Substitua referências
embutidas em código por URLs relativos. No futuro, crie pacotes que tenham suporte para URLs com e sem instância.

Há suporte para números de versão do patch em pacotes desbloqueados
Agora você pode usar números de versão do patch para versões de pacote desbloqueadas. Anteriormente, não havia suporte para
números de patch e eles sempre precisavam ser 0.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota:  Essa alteração não se estende a pacotes gerenciados de segunda geração.

Como: Você pode usar versões de patch diferentes de zero ao criar versões de pacote. Além disso, em seu arquivo sfdx-project.json,
você pode incluir a palavra-chave NEXT ou LATEST com um número de versão no formato major.minor.patch.keyword, em que o patch
não é 0.
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Exemplo:  Crie uma versão de pacote com o número de patch 12.

sfdx force:package:version:create --package exp-mgr --installationkey test1234
--versionnumber 4.7.12.6

Extraia informações de dependência de pacotes desbloqueados
Para um pacote desbloqueado instalado, você agora pode executar uma simples consulta SOQL para extrair informações de dependência.
Você também pode criar um script para automatizar a instalação de pacotes desbloqueados com dependências.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: O objeto de API do conjunto de ferramentas SubscriberPackageVersion agora fornece informações de dependência. Usando
uma consulta SOQL em SubscriberPackageVersion, você pode identificar os pacotes dos quais seu pacote desbloqueado depende. Você
pode obter as IDs (04t) e a ordem de instalação correta para esses pacotes.

Exemplo:  O pacote B depende do pacote A. O pacote D depende dos pacotes B e C. Aqui está uma amostra de sfdx-project.json
que você teria especificado ao criar uma versão do pacote. As dependências do pacote D são indicadas como pacotes A, B e C.

{
"packageDirectories": [

{
"path": "pkg-a-workspace",
"package": "pkgA",
"versionName": "ver 4.9",
"versionNumber": "4.9.0.NEXT",
"default": true

},
{

"path": "pkg-b-workspace",
"package": "pkgB",
"versionName": "ver 3.17",
"versionNumber": "3.17.0.NEXT",
"default": false,
"dependencies": [

{
"package": "pkgA",
"versionNumber": "3.3.0.LATEST"

}
]

},
{

"path": "pkg-c-workspace",
"package": "pkgC",
"versionName": "ver 2.1",
"versionNumber": "2.1.0.NEXT",
"default": false

},
{

"path": "pkg-d-workspace",
"package": "pkgD",
"versionName": "ver 1.1",
"versionNumber": "1.1.0.NEXT",
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"default": false,
"dependencies": [

{
"package": "pkgA",
"versionNumber": "3.3.0.LATEST"

},
{

"package": "pkgB",
"versionNumber": "3.12.0.LATEST"

},
{

"package": "pkgC",
"versionNumber": "2.1.0.LATEST"

}
]

}
],
"namespace": "",
"sfdcLoginUrl": "https://login.salesforce.com",
"sourceApiVersion": "44.0",
"packageAliases": {

"pkgA": "0HoB00000008Oq6KAE",
"pkgB": "0HoB00000008OqBKAU",
"pkgC": "0HoB00000008OqGKAU",
"pkgD": "0HoB00000008OqGKAQ"

}
}

Antes de instalar pkgD (com ID=04txx000000082hAAA), use esta consulta SOQL para determinar suas dependências.

sfdx force:data:soql:query -u {USERNAME} -t
-q "SELECT Dependencies FROM SubscriberPackageVersion

WHERE Id='04txx000000082hAAA'" --json

Você vê essa saída quando executa a consulta, com as IDs (04t) para pkgA, pkgB e pkgC nessa ordem.

"Dependencies":{"Ids":[
{"subscriberPackageVersionId":"04txx000000080vAAA"},
{"subscriberPackageVersionId":"04txx000000082XAAQ"},
{"subscriberPackageVersionId":"04txx0000000AiGAAU"}]}

Mais componentes de metadados são excluídos permanentemente em pacotes
desbloqueados
Muito mais componentes de metadados agora são excluídos permanentemente da organização de destino quando são excluídos de
um pacote desbloqueado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Quando os componentes de metadados são excluídos de um pacote desbloqueado e uma nova versão do pacote é criada e
instalada, eles são excluídos de modo permanente da organização de destino. Os metadados que não são excluídos são descontinuados
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quando é feito o upgrade do pacote. Esses componentes de metadados agora são adicionados à lista de metadados excluídos de modo
permanente.

• BrandingSet

• EmailServicesFunction

• EmbeddedServiceBranding

• EmbeddedServiceConfig

• EmbeddedServiceLiveAgent

• ExternalServiceRegistration

• FeatureParameterBoolean

• FeatureParameterDate

• FeatureParameterInteger

• HomePageLayout

• InstalledPackage

• IntegrationHubSettings

• IntegrationHubSettingsType

• LicenseDefinition

• LightningComponentBundle

• LightningExperienceTheme

• LiveChatAgentConfig

• LiveChatButton

• LiveChatSensitiveDataRule

• NamedCredential

• NetworkBranding

• PermissionSetGroup

• PermissionSetLicense

• QuickAction

• RemoteSiteSetting

• UserLicense

• WaveApplication

• WaveDashboard

• WaveDataflow

• WaveDataset

• WaveLens

• WaveRecipe

• WaveTemplateBundle

• WaveXmd

• WorkflowFlowAction

• WorkflowTask(Task)

Esses componentes de metadados já têm suporte e continuam sendo excluídos de modo permanente da organização quando são
excluídos de pacotes desbloqueados.

545

Empacotamento: Pacotes desbloqueados disponíveis ao
público em geral

Notas da versão Salesforce Winter '19



• ApexClass

• ApexComponent

• ApexPage

• ApexTrigger

• AuraDefinitionBundle

• CompactLayout

• CustomPermission

• Painel

• Documento

• EmailTemplate

• FlexiPage

• Layout

• ListView

• MatchingRule

• PermissionSet

• Perfil

• Relatório

• StaticResource

• WorkflowRule

Para obter uma lista de todos os metadados com suporte, veja Cobertura de metadados no Guia do desenvolvedor do Salesforce DX.

Habilite a migração de metadados preteridos em pacotes desbloqueados
Conforme você começa a criar mais pacotes desbloqueados, pode precisar refatorar seu pacote e mover os metadados de um pacote
desbloqueado para outro. Agora você pode descontinuar metadados em um pacote desbloqueado, mover esses metadados para um
novo pacote e então instalar o novo pacote na sua organização de produção. Mediante a instalação bem-sucedida do novo pacote, os
metadados descontinuados ficavam associados ao novo pacote. Esse recurso simplifica esse processo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Anteriormente, você precisava usar a UI para remover manualmente os metadados instalados do pacote original porque
metadados descontinuados no upgrade ainda estavam associados ao pacote. Você não pode instalar um novo pacote contendo esses
metadados sem a etapa manual.

Como: Por exemplo, para mover metadados de produção do pacote A para o pacote B:

1. Identifique os metadados a serem movidos do pacote A para o pacote B.

2. Remova os metadados do pacote A, crie uma versão e libere o pacote.

3. Adicione os metadados do pacote B, crie uma versão e libere o pacote.

4. Na sua organização de produção, faça o upgrade do pacote A.

5. Na sua organização de produção, instale o pacote B.

Seus metadados agora fazem parte do pacote B na sua organização de produção.
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Bloqueie informações durante a instalação de pacotes desbloqueados protegidos
por senha de instalação
Estamos tornando pacotes desbloqueados mais seguros com essa alteração. Uma chave de instalação é necessária como a primeira
etapa durante a instalação, garantindo que nenhuma informação do pacote seja revelada até que a chave de instalação correta seja
fornecida. Anteriormente, as chaves eram verificadas apenas no fim da instalação do pacote. Passar a verificação para o início da instalação
protege informações do pacote, como nome e componentes, contra usuários que não têm a chave.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: As alterações à API e à UI do instalador entram em vigor na versão atual. Alterações ao Salesforce CLI serão anunciadas em
uma versão futura.

CONSULTE TAMBÉM:

Objetos novos e alterados na API do conjunto de ferramentas

Adote práticas recomendadas de URLs do Meu domínio sem instância
Uma atualização crítica na versão Spring '18 removeu nomes de instância de URLs do Meu domínio. Atualize pacotes de plug-in existentes
para dar suporte a URLs sem instância antes da data de ativação automática da atualização crítica. Substitua referências embutidas em
código por URLs relativos. No futuro, crie pacotes que tenham suporte para URLs com e sem instância.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Database.com.

Quando: A atualização crítica de remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Community Builder, Site.com Studio e arquivos
de conteúdo será ativada em todas as organizações em 16 de março de 2019.

CONSULTE TAMBÉM:

Recusar URLs do Meu domínio sem instância

Notas da versão do Salesforce Spring '18: Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Community Builder, Site.com Studio
e arquivos de conteúdo (atualização crítica)

Mensagens corporativas: Eventos de plataforma de alto volume (piloto),
novo componente do Lightning e visualização para o desenvolvedor Alterar
captura de dados
Use eventos para simplificar a comunicação entre sistemas de negócios. Esta versão inclui aprimoramentos para eventos de plataforma
de alto volume (piloto), como direitos baseados em uso, componente do Lightning empApi  e Visualização para o desenvolvedor
Alterar captura de dados.

NESTA SEÇÃO:

Ajuste a escala dos seus aplicativos baseados em eventos com eventos de plataforma de alto volume (piloto)

Use eventos de plataforma de alto volume para publicar e processar milhões de eventos com eficiência. Esse piloto foi oferecido na
versão mais recente, e fizemos aprimoramentos a essa versão.
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Receber eventos de streaming no seu componente Lightning

Transforme seu componente personalizado do Lightning em um ouvinte de evento de streaming incorporando o componente
lightning:empApi. Você pode se inscrever em qualquer tipo de canal de evento. Os eventos que você pode receber incluem:
eventos de plataforma, eventos PushTopic, eventos genéricos e eventos Alterar captura de dados (visualização para o desenvolvedor).

Manter seus dados externos atualizados com a captura de dados alterados (visualização para o desenvolvedor)

Receba quase em tempo real as alterações de registros do Salesforce e sincronize os registros correspondentes em um armazenamento
de dados externo. A captura de dados alterados publica eventos de alteração, que representam alterações em registros do Salesforce.
Alterações incluem criar, atualizar, excluir e cancelar a exclusão de um registro.

Ajuste a escala dos seus aplicativos baseados em eventos com eventos de plataforma
de alto volume (piloto)
Use eventos de plataforma de alto volume para publicar e processar milhões de eventos com eficiência. Esse piloto foi oferecido na
versão mais recente, e fizemos aprimoramentos a essa versão.

Nota:  Fornecemos Eventos de plataforma de alto volume a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer
a concordância com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a
Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. Os Eventos de plataforma de alto
volume não estarão disponíveis ao público em geral a menos que, ou até que, a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na
documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro
de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base
apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e sugestões sobre os Eventos de
plataforma de alto volume neste grupo da comunidade Trailblazer.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic na Developer Edition e no sandbox para as edições
Performance, Unlimited e Enterprise.

Por quê: Escolha o tipo de evento de plataforma adequado às suas necessidades de negócios. Para aplicativos que recebem vários
milhões de eventos por dia, use eventos de plataforma de alto volume em todo o programa piloto. Para aplicativos que recebem até
um milhão de eventos por dia, use eventos de plataforma de volume padrão.

Como: Você pode definir um evento de plataforma de alto volume na interface do usuário ou por meio da API de metadados. Na UI,
em Configuração, insira Eventos de plataforma  na caixa Busca rápida e selecione Eventos de plataforma. Ao preencher os
campos padrão, selecione Alto volume para o Tipo de evento.

Na API de metadados, a definição do evento é representada no tipo CustomObject com eventType  definido como HighVolume.

Publique e assine eventos de plataforma de alto volume da mesma forma que publica e assina eventos de plataforma de volume padrão.
Você pode usar ferramentas declarativas, como Criador de processos e fluxo, ou escrever código com aplicativos API Apex e CometD.

Eventos de plataforma de alto volume são publicados de maneira assíncrona de modo que o sistema possa processar altas cargas de
eventos de maneira eficiente. A chamada de publicação coloca a solicitação de publicação em uma fila. A mensagem do evento pode
não ser publicada imediatamente após o retorno da chamada, mas é publicada quando os recursos do sistema estão disponíveis. Eventos
de alto volume são armazenados por até três dias, e eventos armazenados podem ser reproduzidos.

Direitos de evento baseados em uso
Cada edição do Salesforce fornece direitos padrão para o número de eventos de alto volume entregues mensalmente a clientes CometD.
Você pode comprar uma licença de complemento para aumentar seus direitos mensais. Sobretaxas de evento são calculadas para um
mês do calendário, começando no primeiro dia do mês ou na data de início do contrato. Uma alocação de entrega de evento diária é
aplicada para garantir o compartilhamento justo de recursos no ambiente multilocatário e para proteger o serviço. A alocação diária
depende do seu direito mensal e sua escala é ajustada de acordo.
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Monitore o direito e o uso de entrega de evento de alto volume com o recurso da API REST limits.

Os direitos baseados em uso não se aplicam a assinantes que não usam o CometD, incluindo acionadores do Apex, processos e fluxos.

Receber eventos de streaming no seu componente Lightning
Transforme seu componente personalizado do Lightning em um ouvinte de evento de streaming incorporando o componente
lightning:empApi. Você pode se inscrever em qualquer tipo de canal de evento. Os eventos que você pode receber incluem:
eventos de plataforma, eventos PushTopic, eventos genéricos e eventos Alterar captura de dados (visualização para o desenvolvedor).

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo móvel nas edições
Performance, Unlimited, Enterprise e Developer.

Como: O componente usa uma conexão de API de streaming baseada em CometD compartilhada, possibilitando que você execute
vários aplicativos de streaming no navegador. Anteriormente, você só podia executar um aplicativo no Salesforce que usasse uma
conexão de streaming baseada no CometD.

Manter seus dados externos atualizados com a captura de dados alterados
(visualização para o desenvolvedor)
Receba quase em tempo real as alterações de registros do Salesforce e sincronize os registros correspondentes em um armazenamento
de dados externo. A captura de dados alterados publica eventos de alteração, que representam alterações em registros do Salesforce.
Alterações incluem criar, atualizar, excluir e cancelar a exclusão de um registro.

Nota:  Alterar captura de dados está disponível como uma visualização para desenvolvedores em organizações Developer Edition.
A captura de dados alterados não está disponível ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade
geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Todos os comandos, parâmetros e outros
recursos estão sujeitos a alterações ou descontinuação a qualquer momento, com ou sem aviso. Não implemente uma funcionalidade
desenvolvida com esses comandos ou ferramentas. Além da visualização do desenvolvedor, Alterar captura de dados continua
sendo oferecida por meio de um programa piloto para clientes selecionados. Para ser indicado para participar do programa piloto,
entre em contato com a Salesforce. Você pode oferecer feedback e sugestões para a captura de dados alterados neste grupo da
comunidade Trailblazer.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic na Developer Edition como uma visualização do
desenvolvedor. Essa alteração continua a ser oferecida como parte de um piloto em um sandbox nas edições Performance, Unlimited
e Enterprise.

Como: Por exemplo, você tem um sistema de recursos humanos (HR) que copia registros de objeto personalizado de funcionário do
Salesforce. Você pode sincronizar os registros de funcionário no sistema de RH recebendo eventos de alteração do Salesforce. Depois
de receber os eventos, você pode processar as operações de inserção, atualização, exclusão ou cancelamento da exclusão correspondentes
no sistema de RH. Como as alterações são recebidas quase em tempo real, os dados no seu sistema de RH permanecem atualizados.

Eventos de alteração estão disponíveis para todos os objetos personalizados definidos na sua organização do Salesforce e para um
subconjunto dos objetos padrão. Selecione os objetos para os quais você deseja obter notificações na página Alterar captura de dados
em Configuração. Os seguintes objetos padrão têm suporte para eventos de alteração.

• Conta (incluindo Conta pessoal)

• AccountContactRole

• Asset Campaign

• Case

• Contact

• ContractLineItem
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• Entitlement

• Compromisso

• EventRelation

• Lead

• LiveChatTranscript

• Opportunity

• OpportunityContactRole

• Order

• OrderItem

• Product2

• Quote

• QuoteLineItem

• ServiceContract

• Tarefa

• TaskRelation

• Usuário (incluindo usuários parceiros)

Para esta versão, fizemos esses aprimoramentos.

Selecionar objetos para notificações de alteração
Para receber notificações para alterações de registro, selecione os objetos personalizados e os objetos padrão com suporte em que
você está interessado. Em Configuração, insira Alterar captura de dados  na caixa Busca rápida e clique em Alterar
captura de dados.

Suporte para Shield Platform Encryption
Há suporte para Alterar captura de dados quando a Shield Platform Encryption está habilitada. Se os campos de registro do Salesforce
forem criptografados com a Shield Platform Encryption, alterações aos valores de campo criptografados gerarão eventos de alteração.
Os dados em mensagens de evento de alteração são entregues por uma camada de transporte segura (HTTPS e TLS).
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Eventos de alteração são armazenados em um repositório de dados separado no Salesforce por até três dias. Antes de serem
armazenados, eles são criptografados e exigem que você crie um segredo do locatário de Barramento do evento. Para habilitar a
criptografia e a entrega de eventos de alteração, primeiro crie um segredo do locatário de Barramento de evento na página
Gerenciamento de chaves em Configuração. Em seguida, na página Política de criptografia, selecione Criptografar e entregar
eventos de Captura de dados de alteração.

Permissões granulares do usuário
Anteriormente, somente a permissão Visualizar todos os dados era aplicada para assinar eventos de alteração. Nesta versão, a
permissão necessária depende do canal assinado. Se você assinar um canal de objeto específico, somente precisará da permissão
Visualizar tudo para o objeto para receber eventos de alteração. A permissão Visualizar todos os usuários é aplicada para receber
alterações de registro do usuário.

Hash SHA-256 usado em diferenças de dados
O hash SHA-256 está incluído em grandes campos de texto para os quais diferenças de dados são enviadas. Anteriormente, um hash
MD5 era calculado, mas ele é menos robusto que o hash criptográfico SHA-256. O valor de hash possibilita que você verifique se o
valor reconstruído do diferencial unificado corresponde ao valor original.

Novo formato para o valor do campo de cabeçalho changeOrigin
O valor do campo changeOrigin  agora inclui o nome e a versão da API do Salesforce usada para a chamada, além da ID do
cliente (se disponível). O formato do campo changeOrigin  é:

com/salesforce/api/<API_Name>/<API_Version>;client=<Client_ID>

O campo changeOrigin  estará vazio se o originador da solicitação não for a API (a UI do Salesforce).

CONSULTE TAMBÉM:

Grave dados criptografados com a opção Alterar captura de dados (visualização para o desenvolvedor)

Marketing: Várias unidades de negócio em links personalizados e de
Distributed Marketing em publicações do Facebook com o Social Studio

O Marketing Cloud é a principal plataforma para atrair clientes com uma experiência de cliente impecável. Com ele, você cria uma
exibição única dos dados de alavancagem de clientes, provenientes de qualquer fonte, para planejar e otimizar experiências de cliente
exclusivas com base em seu objetivos comerciais. Entregue conteúdo personalizado em qualquer canal e dispositivo no momento mais
adequado e meça o impacto de cada interação sobre seus negócios para poder otimizar sua abordagem em tempo real e entregar
resultados melhores.

Conheça nossos recursos e aprimoramentos mais recentes nas Notas da versão do Marketing Cloud.

• Versão de outubro de 2018

• Versão de agosto de 2018

• Versão de junho de 2018

• Versão de abril de 2018

CONSULTE TAMBÉM:

Visão geral do Marketing Cloud

Marketing Cloud: Notas de versão anteriores

Página do Facebook do Salesforce Marketing Cloud
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Atualizações críticas

Essa versão inclui uma nova atualização crítica para segurança de email. Estamos descontinuando a atualização crítica que impõe uma
política de segurança de conteúdo mais rígida para componentes do Lightning.

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 Winter '19.

Melhore a segurança para sites e comunidades restringindo o acesso a registro para usuários convidados
Para lidar com vulnerabilidades de segurança em potencial, aplicamos uma atualização crítica a sites e comunidades do Salesforce
em 5 de outubro de 2018. Essa atualização removeu o acesso a registro padrão para usuários convidados de modo que eles não
podem mais criar, ler, atualizar ou excluir registros do Salesforce. Você pode dar aos usuários acesso a seus registros do Salesforce
editando suas permissões de objeto.

Melhorar a segurança de email com chaves DKIM remodeladas
Para tratar de possíveis vulnerabilidades de segurança com chaves Correio identificado de DomainKeys (DKIM), melhoramos a
maneira como elas são criadas. Você não precisa mais usar chaves públicas e privadas. Em vez disso, o Salesforce publica o registro
TXT contendo sua chave pública para DNS. Também adicionamos rotação automática de chaves para reduzir o risco de as suas
chaves serem comprometidas por um terceiro. Uma vez que o compartilhamento de chaves pode introduzir vulnerabilidades de
segurança, removemos a habilidade de importar chaves DKIM.

Atualizações críticas descontinuadas
A atualização crítica "Habilitar política de segurança de conteúdo mais rígida para componentes do Lightning" foi substituída por uma
configuração da organização. Para obter mais informações, consulte Política de segurança de conteúdo (CSP) mais rígida alterada de
uma atualização crítica para uma configuração de organização.

Ajuda e treinamento

Adicionamos trilhas do Trailhead, módulos e projetos, além de vídeos de instruções. Também adicionamos um novo guia de implementação
para o Salesforce Engage.

NESTA SEÇÃO:

Explorar recursos com o Trailhead

Familiarize-se com o Salesforce ou descubra um novo recurso com o Trailhead, uma ferramenta divertida, guiada e interativa. 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.

552

Atualizações críticasNotas da versão Salesforce Winter '19

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=cruc_overview.htm&language=pt_BR#cruc_overview


Apresentamos o Guia de implementação do Salesforce Engage

Com o Salesforce Engage, o marketing pode compartilhar conteúdo com vendas para impulsionar o poder de venda da sua empresa.
Os representantes de vendas podem usar modelos de email aprovados pelo marketing para contatar clientes potenciais no momento
certo e acompanhar a eficácia das mensagens no Salesforce.

Explorar recursos com o Trailhead
Familiarize-se com o Salesforce ou descubra um novo recurso com o Trailhead, uma ferramenta divertida, guiada e interativa. 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 projetos, módulos e trilhas mais
recentes.

Novas trilhas
Fundamentos da campanha

Aprenda a obter o máximo das Campanhas do Salesforce para maximizar a eficácia de marketing.

Personalizar sua comunidade
Aprenda a otimizar e personalizar sua comunidade com personalizações de alto impacto.

Novos módulos
AppExchange Checkout

Aprenda como o Checkout ajuda a gerenciar pagamentos online e monitorar vendas para suas soluções.

Health Cloud para pagadores

Aprenda a proporcionar experiências fantásticas aos membros com o Health Cloud para pagadores.

Fundamentos do Lightning Knowledge

Aprenda a usar o Lightning Knowledge para criar uma base de conhecimento para melhor atendimento ao cliente.

Prontidão para a versão do Financial Services Cloud

Aprenda sobre o ciclo de versões do Salesforce e como preparar sua organização para uma nova versão.

Produtividade do agente do Service Cloud

Aprenda a ajudar seus agentes a trabalharem de modo mais rápido e eficiente no Console de serviço.

Fundamentos do bate-papo na Web

Aprenda a configurar um canal de bate-papo da Web simples de usar usando o Chat do Snap-ins no Lightning Experience.

Design de aplicativo do Analytics

Aprenda os princípios do design de aplicativo e como usá-los para criar belos aplicativos do Analytics.

Lightning Dialer

Aprenda como o Lightning Dialer pode tornar as equipes de vendas mais eficientes e produtivas.

Novos projetos
Criar um Bot do Einstein

Aprenda a criar um Bot do Einstein que possa ajudar os clientes com perguntas simples.
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Compartilhar dados de CRM com seus parceiros
Aprenda a usar as configurações do Salesforce para compartilhar dados CRM com segurança com os parceiros.

Personalizar a experiência da comunidade com direcionamento de público
Crie um portal da conta de cliente personalizado para diferentes públicos.

Início rápido: Einstein Analytics
Conheça o Einstein Analytics criando e compartilhando um aplicativo de exploração de dados.

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.

• A nova série Quem vê o que em comunidades mostra como compartilhar dados com segurança com usuários externos por meio
de portais e comunidades.

• O novo vídeo Conexão ao Salesforce no Gmail fornece uma visão geral dos recursos disponíveis no Lightning for Gmail e no
Inbox Beta para Gmail. Os recursos incluem adição de registros, gerenciamento de tarefas, registro de emails e os recursos de
produtividade disponíveis no Inbox Beta para Gmail.

• Atualizamos o vídeo Prever com previsão com previsões colaborativas no Lightning Experience para incluir novos recursos, como
previsões de território, compartilhamento de previsão e trilhas de navegação.

• O vídeo Conheça os widgets do painel do Einstein Analytics foi atualizado para refletir os aprimoramentos e os novos recursos.

• O vídeo Usar etapas para criar widgets do painel do Analytics foi atualizado para refletir aprimoramentos e novos recursos.

• O vídeo Obtenha respostas rápidas dos seus dados com exploração de conversa foi atualizado para refletir aprimoramentos e novos
recursos.

Apresentamos o Guia de implementação do Salesforce Engage
Com o Salesforce Engage, o marketing pode compartilhar conteúdo com vendas para impulsionar o poder de venda da sua empresa.
Os representantes de vendas podem usar modelos de email aprovados pelo marketing para contatar clientes potenciais no momento
certo e acompanhar a eficácia das mensagens no Salesforce.

Confira o novo Guia de implementação do Salesforce Engage, que o conduz pela configuração e pelo provisionamento do Salesforce
Engage para seus usuários.

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.

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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