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Notas da versão do Salesforce Spring '19

A versão Spring '19 fornece jornadas do cliente mais personalizadas e integradas, permitindo, ao mesmo tempo, que sua equipe trabalhe
de maneira mais inteligente com novos níveis de insights de dados em toda a organização.

NESTA SEÇÃO:

Como usar as notas de versão

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

Como e quando os recursos ficam disponíveis?

Alguns recursos da versão Spring '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

Nós alteramos nosso suporte do Apple® Safari® para a versão 12.x+. Os navegadores com suporte no Salesforce variam, dependendo
de você estar utilizando o Salesforce Classic ou o Lightning Experience.

Salesforce em geral: Mais ferramentas para adotar o Lightning Experience e impulsionar a produtividade

Apresentação de novas ferramentas para guiá-lo por uma transição bem-sucedida para o Lightning Experience. Você também pode
tornar seu modos de exibição de lista favorito como a lista padrão. Simplifique o agendamento de compromissos com o novo
Agendador do Lightning. Obtenha mais insights de pesquisas com traduções, novos tipos de pergunta e convites. Gerencie diversas
janelas com utilitários pop-out e subguias personalizadas em aplicativos de console. Imprima uma página de registros, agradeça
colegas de trabalho com emblemas de agradecimento, desfrute de um armazenamento com mais dados e, obviamente, muito
mais!

Lightning Experience: Uma experiência de usuário moderna e inteligente

O Lightning Experience é uma interface completamente reformulada. Melhor ainda, ele é desenvolvido na plataforma Lightning
para que a experiência possa se expandir e evoluir de acordo com as suas necessidades.

Salesforce Essentials: Vendas e serviço combinados, ajuda no aplicativo, atualizações no gerenciamento de usuários e fluxos de
configuração

O Sales Essentials e o Service Essentials estão presentes em um único produto: Salesforce Essentials. Use a ajuda no aplicativo para
encontrar recursos sem sair do Salesforce. Adicione e reduza licenças do usuário para garantir que você possua o número certo para
sua equipe e gerencie seus usuários na página Usuários redefinida em Configuração. Use o novo fluxo de configuração do Suporte
ao Voice para integrar um sistema de suporte de voz de terceiros com o Salesforce e aprenda mais sobre leads e oportunidades no
fluxo de configuração de Estágios de vendas.

Salesforce Einstein: Classificação de caso, relatórios para Insights e contatos e pontuação de comportamento do Pardot (disponível
ao público em geral)

O Einstein traz relatórios sobre insights e sugestões de contato, ao mesmo tempo que aumenta o que você recebe de relatórios
com o Einstein Data Insights. Melhor sincronização, compartilhamento e métricas com a Captura de atividades do Einstein, além de
Classificação de caso e bots mais inteligentes, tornam os agentes e os administradores mais eficientes. O Criador de previsão oferece
a você o impacto de cada previsor em seu modelo e o notifica quando está pronto.
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Vendas: Ferramentas de High Velocity Sales, melhor integração com o Google, preços flexíveis de CPQ e Einstein no Pardot

Ofereça a seus representantes de vendas internos as ferramentas de que eles precisam para serem bem-sucedidos com High Velocity
Sales. Trabalhe mais rapidamente, da maneira como quiser integrando o Salesforce com o Gmail e o Google Calendar. Tenha mais
flexibilidade em suas práticas de precificação com o preço baseado em uso no Salesforce CPQ. E alinhe sua equipe de vendas e de
marketing no direcionamento de clientes potenciais com a Pontuação de comportamento do Einstein e Insights de campanha no
Pardot.

Serviço: Classificação de caso do Einstein, Ferramenta de migração do Lightning Knowledge e Melhorias de manutenção preventiva

Ajude seus agentes a trabalharem de maneira mais rápida e mais inteligente com a Classificação de caso do Einstein, que recomenda
valores de campo em novos casos com base em data passada. Confira os aprimoramentos nos Bots do Einstein, incluindo o suporte
para seu canal de mensagens de texto de SMS. Faça a transição de sua base de conhecimento do Salesforce Classic com a ajuda da
Ferramenta de migração do Lightning Knowledge. Simplifique o rastreamento de manutenção preventiva para o serviço de campo
agrupando todos os ativos de um plano de manutenção em uma única ordem de trabalho com cada ativo vinculado a um item de
linha da ordem de trabalho. E aproveite o novo suporte do Lightning Experience para ferramentas de gerenciamento de caso.

Analítica: Insights voltados para IA em relatórios, relatórios combinados no Lightning Experience, menus de ação em comunidades

Aprenda novas coisas sobre seus negócios enquanto o Einstein Data Insights chama sua atenção para padrões interessantes em
relatórios; sem precisar agrupar, filtrar ou resumir. Obtenha Insights de até cinco tipos de relatórios com relatórios combinados do
Lightning, em seguida, compartilhe-os em um painel de 12 colunas. Em Comunidades, atualize registros diretamente de painéis do
Analytics incorporados com menus de ação. Aproveite esses e muitos outros recursos e aprimoramentos em Relatórios e painéis e
no Einstein Analytics.

Comunidades: Mobile Publisher, Relacionamentos de conta de parceiro, transições de feed, Einstein Next Best Action e muito mais

A versão Spring '19 está repleta de recursos e melhorias para suas comunidades. Use o Salesforce Mobile Publisher para Community
Cloud para transformar as comunidades existentes em aplicativos móveis e liberá-las na App Store ou no Google Play. Crie facilmente
relacionamentos de compartilhamento entre tipos de parceiros, como distribuidores e revendedores. Integre com a API de tradução
do Google Cloud para que os membros da comunidade traduzam instantaneamente perguntas, publicações, comentários e respostas
para 50 idiomas. Use o Einstein Next Best Action para fornecer a oferta certa no momento certo.

Chatter: Classificação persistente, hyperlinks em publicações, melhores URLs de redirecionamento, relatórios sobre tópicos e
publicações

As opções de classificação de feed dos usuários permanecem mesmo quando eles vão embora. Inclua hyperlinks em publicações
e comentários. Os URLs de redirecionamento em feeds são mais curtos e incluem o ID do item do feed. Execute um relatório sobre
publicações e comentários com um determinado tópico e veja o conteúdo da publicação e comentário e outros detalhes.

Arquivos: Atualizações de arquivos de ativo em pacotes gerenciados e pastas em bibliotecas de ativos da organização

Faça atualizações em arquivos de ativos em pacotes gerenciados e organize sua biblioteca de ativos da organização com pastas.

Aplicativo móvel: Faça mais enquanto estiver em trânsito

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

Financial Services Cloud: Agendador do Lightning e Financial Services Analytics

O Agendador do Lightning oferece a você as ferramentas de que precisa para simplificar o agendamento de compromissos para
seus clientes e clientes potenciais. O Financial Services Analytics, um conjunto de aplicativos com conjuntos de dados, fluxos de
dados e painéis, ajuda você a converter dados em insights mais rapidamente.

Health Cloud: Determinantes sociais de tratamento, gerenciamento de referência e muito mais

Ajude pacientes de maneira holística, simplifique as referências de paciente e forneça códigos padrão do setor para solicitações
pré-autorização. Crie relacionamentos pai e jornadas personalizadas, ofereça avaliações mais flexíveis e crie um aplicativo personalizado
para smartphone.
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Personalização: Einstein Next Best Action, Lightning Flow Builder e aprimoramentos no Salesforce Connect

Torne sua organização mais inteligente com o Einstein Next Best Action, agora disponível ao público em geral. Crie fluxos mais
simples e mais unificados com o novo Flow Builder. Crie e interaja com conexões com sistemas de dados externos mais facilmente
com novas ferramentas, melhorias em ferramentas existentes e maiores limites.

Segurança e identidade: Novas opções de login, gerenciamento de dispositivos e chaves somente em cache para tudo

Os usuários podem fazer login com endereços de email, números de telefone e muito mais. Use o Gerenciamento de dispositivos
para rastrear e revogar o acesso do dispositivo. E o Serviço de chave somente em cache agora está disponível ao público em geral.

Implantação: Alterar operação de conjunto com menos cliques

Realize ações nos conjuntos de alterações sem carregar sua página de detalhes.

Salesforce IoT: IoT Insights disponível no Field Service Lightning para Android, IoT no Service Cloud e um Processo de configuração
de contexto aprimorado

Funcionários móveis agora podem ver os dados do Salesforce IoT no Field Service Lightning para Android usando o IoT Insights. O
Salesforce IoT agora é oferecido como parte do Service Cloud na Unlimited Edition. Também melhorarmos o fluxo de configuração
contexto, adicionando um assistente para simplificar o processo e outros recursos para tornar a navegação um processo mais eficiente.

Desenvolvimento: Criar seu próprio aplicativo Salesforce

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

Marketing: Ativação de público do Google Analytics 360 e engajamento e stories do Instagram do Social Studio

O Marketing Cloud é a principal plataforma para atrair clientes com uma experiência de cliente impecável. Ele permite criar uma
visualização única dos dados de conquista de clientes, provenientes de qualquer origem. Planeje e otimize jornadas de cliente
individuais com base nos objetivos de negócio. Entregue conteúdo personalizado em todos os canais e dispositivos precisamente
no momento certo. Meça o impacto de cada interação em seu negócio para poder otimizar a abordagem em tempo real e entregar
melhores resultados.

Atualizações críticas

Essa versão inclui novas atualizações críticas para usuários do Lightning Experience, utilitários, comunidades e portais, processos e
fluxos, gerenciamento de território Enterprise, o componente de Lista de ações guiadas e o esquema de sua organização. Além disso,
adiamos atualizações críticas para nomes de instância em URLs e notificações por email de atualizações de campo automatizadas.

Ajuda e treinamento

Lançamos um guia do desenvolvedor de Plug-in da CLI, adicionamos conteúdo sobre recursos em integrações do Outlook e do
Gmail e adicionamos documentação omitida sobre idiomas com suporte. Adicionamos módulos, trilhas e projetos do Trailhead e
criamos e atualizações vídeos de instruções. Também atualizamos nossa documentação de Confiança e conformidade.

Outros produtos e serviços Salesforce

Como usar as notas de versão

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

• Oferecemos versões em PDF e em HTML.

• Na versão HTML, as configurações do navegador determinam o idioma utilizado. Para alterar o idioma, role até o fim, clique em
Alterar idioma e selecione um idioma.

• As notas de versão incluem detalhes sobre recursos novos e modificados, não sobre problemas conhecidos, que estão disponíveis
no site de Problemas conhecidos do Salesforce.
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Nota: Até a nova versão estar disponível para você, os links das notas de versão para a Ajuda do Salesforce, os guias de
implementação, os guias para desenvolvedores e outras documentações não funcionarão. Ocasionalmente os links 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.

Preparar-se para a versão

Ler as notas de versão é uma etapa importante no preparo para a versão. Esses outros recursos foram projetados para ajudar você,
sua organização e seus usuários a se prepararem para o que está por vir. Nós adicionaremos recursos em toda a versão à medida
que se tornarem disponíveis, portanto, volte com frequência.

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 do lado direito.
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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

Entre direto em seu modo de exibição de lista mais importante
com listas fixas

Modo de exibição de lista padrão configurável no Lightning
Experience

Usar emblemas de agradecimento no Lightning Experience (Piloto)Thanks e Links no Lightning Experience

Lightning Experience

Adicionar recursos personalizados ao menu de ajuda atualizado do
Lightning Experience

Suprima o link "Ajuda e treinamento"

Adicionar recursos personalizados ao menu de ajuda atualizado do
Lightning Experience

Personalizar o link de Ajuda e treinamento na página inicial no
Lightning

Vendas

Compartilhar registros individuais por territórioCompartilhamento de território para objetos personalizados no
Gerenciamento de Território Enterprise

Escrever emails mais rapidamente com modelos do Lightning no
Salesforce Inbox

Modelos de email do Lightning não acessíveis no Salesforce Inbox
(móvel)

Encontrar modelos de email para campanhas de engajamento mais
rapidamente

Criar pastas para modelos de email no Salesforce Engage

Concentre seus esforços de marketing com as unidades de negócio
do Pardot

Conectar várias contas do Pardot a uma organização do Salesforce

Usar domínios do rastreador personalizado em links de email e
URLs intuitivos

Dar suporte a vários CNames

Obter Lightning for Gmail e Salesforce Inbox em uma extensão do
Chrome

Campos obrigatórios para tarefas no Salesforce Inbox

Obter Lightning for Gmail e Salesforce Inbox em uma extensão do
Chrome

Habilidade de criar objetos personalizados do Salesforce Inbox no
Outlook e no Chrome

Obter Lightning for Gmail e Salesforce Inbox em uma extensão do
Chrome

Preencher automaticamente registros de perfil ao criar novos leads
e contatos

Obter Lightning for Gmail e Salesforce Inbox em uma extensão do
Chrome

Editar informações de lead e contato no Salesforce Inbox

Obter Lightning for Gmail e Salesforce Inbox em uma extensão do
Chrome

Alterar o ícone de email de log quando já adicionei um email ao
Salesforce

Obter Lightning for Gmail e Salesforce Inbox em uma extensão do
Chrome

Habilidade de editar detalhes de registro de novo contato ao
adicionar ao Salesforce do Inbox

Respeitar as preferências de recusa e de não rastrear com uma nova
configuração

Opt-out de email não desabilita envio de email

Respeite as preferências de recusa de email de seus clientes

Respeitar as preferências de recusa e de não rastrear com uma nova
configuração

Funcionalidade de opt-out de email no Lightning
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https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000TthCQAS
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000TthCQAS
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000lKM4QAM
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000cNYsQAM
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000cNYsQAM
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000CQKQQA4
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000CQKQQA4
https://org62.lightning.force.com/lightning/r/IdeaExchange_Idea__c/a4J300000000BUlEAM/view
https://org62.lightning.force.com/lightning/r/IdeaExchange_Idea__c/a4J0M0000008YB0UAM/view


Ideia entregueIdeaExchange

Respeite as preferências de recusa de email de seus clientes

Organizar modelos de email com pastas e aninhamentoModelos de email no Lightning – necessário controlar a
visibilidade/pastas

Controlar quais modelos de email são compartilhados

Comprovar tarefas de sua lista com um cliqueExibição de lista: lista de verificação

Obter Lightning for Gmail e Salesforce Inbox em uma extensão do
Chrome

Necessário registrar mesmo usando o Salesforce Inbox

Obter Lightning for Gmail e Salesforce Inbox em uma extensão do
Chrome

Registrar emails em campanhas

Obter Lightning for Gmail e Salesforce Inbox em uma extensão do
Chrome

Permitir-nos alterar os campos visíveis no Salesforce Inbox para
objetos personalizados

Obter Lightning for Gmail e Salesforce Inbox em uma extensão do
Chrome

Usar modelos de email do Lightning, bem como modelos clássicos
no Salesforce Inbox

Obter Lightning for Gmail e Salesforce Inbox em uma extensão do
Chrome

Adicionar anexos de email ao Salesforce Inbox em Arquivos, não
Anexos

Obter Lightning for Gmail e Salesforce Inbox em uma extensão do
Chrome

Criar contas usando o Salesforce Inbox

Sincronizar série de eventos (disponível ao público em geral)Sincronizar eventos recorrentes com o Lightning Sync para
Microsoft Exchange

Comunidades

Definir uma ordem de classificação de feed padrão no Community
Builder

Opção "Classificar por" salva para usuário ou sessão no modelo de
Atendimento ao cliente (Napili)

Definir uma ordem de classificação de feed padrão no Community
Builder

Alterar a comunidade de visão geral de discussões da ordem de
classificação padrão

Definir uma ordem de classificação de feed padrão no Community
Builder

Classificação padrão do Chatter Answers em comunidades (feed
compacto)

Adicionar hiperlinks às suas publicações na comunidade e
comentários

botão de hiperlink no Lightning para publicações do Chatter

Chatter

Adicionar hiperlinks às suas publicações e comentáriosbotão de hiperlink no Lightning para publicações do Chatter

Personalização

Atribuir páginas iniciais padrão com base no aplicativo do LightningAtribuir páginas iniciais do Lightning por aplicativo
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https://success.salesforce.com/ideaSearch
https://org62.lightning.force.com/lightning/r/IdeaExchange_Idea__c/a4J0M000000GrDWUA0/view
https://org62.lightning.force.com/lightning/r/IdeaExchange_Idea__c/a4J0M000000GrDWUA0/view
https://org62.lightning.force.com/lightning/r/IdeaExchange_Idea__c/a4J0M000000Ck5UUAS/view
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000CQVdQAO
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000cOKXQA2
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A0000003U4xQAE
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A0000003U4xQAE
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A0000003TusQAE
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A0000003TusQAE
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000lKGBQA2
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000lKGBQA2
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A0000003VfnQAE
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000TtRxQAK
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000TtRxQAK
http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=0873A000000E48TQAS
http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=0873A000000E48TQAS
http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=0873A000000cOaBQAU
http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=0873A000000cOaBQAU
http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=08730000000l0dUAAQ
http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=08730000000l0dUAAQ
http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=0873A000000CW1ZQAW
http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=0873A000000CW1ZQAW
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000CPV8QAO


Preparar-se para a versão
Ler as notas de versão é uma etapa importante no preparo para a versão. Esses outros recursos foram projetados para ajudar você, sua
organização e seus usuários a se prepararem para o que está por vir. Nós adicionaremos recursos em toda a versão à medida que se
tornarem disponíveis, portanto, volte com frequência.

Fundamentos de preparo para a versão
• Trailblazers de preparo para a versão. Acesse recursos e especialistas para tudo relacionado ao preparo para o lançamento.

• Marcos de versão. Visualize as principais datas para a versão.

• Manutenções de status de confiança. Consulte o sandbox e outras datas e horas de lançamento. Clique em instâncias e em sua
instância para ver suas datas de manutenção.

• Calculadora de atualização de sandbox. Planeje se e quando você precisa atualizar suas organizações de Sandbox existentes.

• Vídeo de visualização prévia do sandbox. Aprenda como navegar no processo de visualização do sandbox.

• Instruções de visualização prévia do sandbox. Obtenha o acesso antecipado a novos recursos em seu sandbox.

• Calendário de compromissos de sucesso do cliente. Registre-se em webinars de visão geral da versão e registros de aceso.

• Agenda de manutenção de versão de certificação. Mantenha sua certificação atualizada no Trailhead.

• Prepare-se para versões do Salesforce. Use o Trailhead para criar sua estratégia de versão.

• Jornada de email de versões. Prepare-se para versões inscrevendo-se em emails.

O que há de novo nessa versão
• Deck de visão geral da versão (ROD). Crie treinamento interno para seus usuários, analise telas de configuração e aprenda a usar

esses recursos.

• Matriz de versão. Veja rapidamente que recursos afetam imediatamente seus usuários.

• Assinatura de pré-versão do Spring '19. Inscreva-se em uma organização de pré-versão para obter acesso antecipado aos novos
recursos.

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

• Demonstrações da versão. Veja rápidas visões gerais em vídeo sobre o que está vindo nesta versão.

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

• Módulo de destaques da versão Spring '19. Obtenha o emblema do Trailhead da versão Spring '19.

• Versão em uma caixa. Use esse kit para preparar e apresentar a nova versão à sua organização e a seus usuários.

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

segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
Crie páginas do Visualforce mais complexas com maior limite de estado de visualização

O limite máximo de tamanho do estado de visualização aumentou de 135 KB para 170 KB.

Identifique clientes de serviços financeiros para ação imediata com a Análise de segmentação de cliente
Anunciado o novo aplicativo do Analytics para clientes do Financial Services Cloud.
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http://www.salesforce.com/success-releasereadiness
https://success.salesforce.com/0693A000006jkwn
https://status.salesforce.com/products/all/maintenances
https://sandbox-preview.herokuapp.com/
http://bit.ly/SandboxRefreshVideo
https://www.salesforce.com/blog/2018/12/spring-19-release-sandbox-preview-instructions.html
https://sforce.co/2zMAiHX
https://trailhead.salesforce.com/pt-BR/help?article=Certification-Release-Maintenance-Schedule
https://trailhead.salesforce.com/pt-BR/content/learn/trails/sf_release_prep
https://help.salesforce.com/articleView?id=000268403&type=2&language=pt_BR
https://success.salesforce.com/0693A000006ott0
https://success.salesforce.com/0693A000006ooQd
https://www.salesforce.com/form/signup/prerelease-spring19/
https://www.salesforce.com/form/event/release-readiness-spring-19/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjJeA2SstEtJWaAoFVosNEZc465OlUvFA
https://www.salesforce.com/campaign/releases/spring-19
https://trailhead.salesforce.com/pt-BR/modules/spring-19-release-highlights
https://admin.salesforce.com/releaseinabox


Mover itens de feed para um melhor local
Corrigida a permissão do usuário exigida para mover itens de feed.

Obter mais do CMS para Community Cloud (Beta)
Adicionado esclarecimento para atraso no suporte de vídeo em conteúdo do CMS em ambientes de produção.

Altere o nome de seus símbolos do Apex no Visual Studio Code
Adicionada nota de versão para a GA de 9 de fevereiro de 2019 do Apex Refactor: renomear.

Objetos alterados
Adicionado EmailTemplate  como um valor para o campo Type  no objeto Pasta.

Componentes Aura novos e alterados
Adicionadas informações sobre uma alteração no atributo tabindex.

Adicionada uma nota sobre nomes de fusos horários IANA para o atributo timeZone  para lightning:formattedDateTime.

Alterações no Lightning Locker
Adicionada nota sobre a limpeza de arquivos SVG pelo Locker.

Você pediu!
Anunciada a entrada do IdeaExchange para sincronizar eventos recorrentes do Microsoft® Exchange com o Lightning Sync.

O campo Preservar estrutura do pacote é obrigatório para emendas
Adicionada nota de versão sobre novos requisitos para emenda de contratos.

Instruções de pré-instalação do Salesforce Billing Spring '19
Adicionado novo requisito para suspender processos em lote para execuções de pagamento e execuções de fatura antes da instalação
do Salesforce Billing Spring '19.

Criar, aplicar marca e distribuir um aplicativo móvel da comunidade do Salesforce personalizado
Adicionada nota de versão para a GA De 11 de fevereiro de 2019 do Salesforce Mobile Publisher para Community Cloud.

quinta-feira, 31 de janeiro de 2019
Removido: Capturar eventos de alteração em acionadores do Apex (Visualização do desenvolvedor)

Esse recurso não está totalmente pronto, assim, vamos removê-lo enquanto fazemos aprimoramentos.

quarta-feira, 30 de janeiro de 2019
Ajuda e treinamento

Adicionada documentação omitida sobre idiomas com suporte, e adicionadas novas trilhas, módulos e vídeos de instruções do
Trailhead.

API de metadados
Atualizada nota de versão para tipo de metadados BotVersion: sourceType  tem um subtipo de BotVariableOperand, não
BotStepCondition. Ainda, sourceType  não é mais um campo obrigatório.

Adicionadas alterações para o tipo de metadados ProfileActionOverride. Esse tipo de metadados não pode mais ser definido em
Perfil. Em vez disso, defina o tipo de metadados do CustomApplication relacionado.

Objetos alterados
Adicionado o campo IsArchived  ao objeto PricebookEntry.

Ativar cache aprimorado do esquema da organização (atualização crítica, adiada)
Atualizada nota de versão para indicar que a atualização crítica é adiada para Summer '19.
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Marcas de script bloqueadas em componentes criados dinamicamente
Adicionada nota de versão para nova restrição em componentes Aura.

Receber carregamentos de página mais rapidamente em sua comunidade
Atualizada nota de versão com orientação para incluir https://static.lightning.force.com  em listas de permissões
corporativas para garantir funcionalidade. Além disso, adicionado contexto para clareza.

Encontrar seus modelos de email rapidamente
Atualizado tópico para esclarecer que a página Modelos de email exibe somente modelos de email do Lightning.

Adiada "Estabilizar o nome de host para Meus URLs de domínio em sandboxes" (atualização crítica)
Adicionada nota de versão sobre o adiamento de uma atualização crítica.

Segredos de cliente de aplicativo conectado OAuth 2.0 requer mais caracteres
Atualizado tópico para esclarecer que a alteração de tamanho do segredo do cliente não afeta aplicativos OAuth conectados
existentes.

Einstein Prediction Builder: Aprimorados os recursos de Pontuação, Notificações e Novo fluxo de configuração (disponível
ao público em geral)

Adicionada nota de versão sobre a disponibilidade geral do Criador de previsões do Einstein.

Removido: Avaliar efetividade do público com o Google Analytics
Esse recurso não está totalmente pronto, assim, vamos removê-lo enquanto fazemos aprimoramentos.

Removido: Filtrar relatórios por valores da lista de opções inativos
Esse recurso não está totalmente pronto, assim, vamos removê-lo enquanto fazemos aprimoramentos. Nós informaremos quando
ele voltar.

Ativar o Lightning Experience (Atualização crítica)
Atualizado quando a atualização aparece em Atualizações críticas e quando a atualização é ativada automaticamente.

O Lightning Data Service retorna novos valores de erro
Adicionada nota de versão para novos valores de erro retornados pelo Lightning Data Service.

quarta-feira, 23 de janeiro de 2019
Preparar páginas do Visualforce para o Lightning Experience com o Conversor de configuração do Lightning Experience
(beta)

Esclarecido que a guia do Visualforce no Conversor de configuração do Lightning Experience substitui a verificação do Visualforce
na Verificação de prontidão.

Crie fluxos mais intuitivamente com o Flow Builder
Esclarecida nota sobre atualização de mensagens de erro de fluxo de acordo com a terminologia usada no Flow Builder.

Aplicativo Field Service Mobile: Bem-vindo à versão 5.0
O Aplicativo Field Service Mobile versão 5.0 foi lançado em janeiro.

Você pediu!
Adição de Ideias que entregamos.

Objetos alterados
Corrigido o nome do novo campo, EmailTemplateId, para o objeto EmailMessage.

Adicionado o novo campo, ActionCadenceStepTrackerId, ao objeto EmailMessage.

Respeite as preferências de recusa de email de seus clientes
Esclarecida a funcionalidade para recusa de email.
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Removido: As configurações de ativação de retransmissão de email mudaram para uma página diferente
Esse recurso não está totalmente pronto, assim, vamos removê-lo enquanto fazemos aprimoramentos.

O nome de alguns recursos no Assistente de migração do Lightning Experience foi alterado
Modificamos o nome de duas opções no Assistente de migração do Lightning Experience: Incentive os usuários a manterem-se no
Lightning Experience e mantenha usuários do Lightning Experience apenas no Lightning Experience.

Use edição em linha em detalhes do registro
Novo tópico anunciando extensão da edição em linha em componentes de detalhes de registro em Comunidades do Lightning.

Adicionar recursos personalizados ao menu de ajuda atualizado do Lightning Experience
Revisado para esclarecer que a seção Aprenda mais com o Trailhead foi substituída por links para módulos do Trailhead em outras
seções do menu Ajuda. Também esclarecido que o link para pesquisar conteúdo na Ajuda do Salesforce foi substituído pela habilidade
de pesquisar documentação dentro do menu Ajuda.

Novos códigos de status para falhas de publicação de evento
Adicionadas informações sobre um código de status retornado quando os limites de publicação de evento de plataforma são
excedidos.

Testes de inspeção de DOM estão sujeitos a alterações
Esclarecida mensagem para testes de IU de ponta a ponta.

Atualize para as versões Spring '19 do Analytics para iOS e Android
Adicionadas notas de versão sobre os novos lançamentos do Einstein Analytics Mobile, que incluem um novo esquema de cores,
imagens em tabelas, gráficos sugeridos e pressionamento longo em gráficos.

Dev Hub: Nova licença de acesso limitado
Use a Licença gratuita de acesso limitado para adicionar usuários à sua organização do Dev Hub para permitir que criem organizações
teste.

Atualização crítica "Verificar se os registros enviados em segundo plano são encaminhados para o processo de aprovação
correto" foi adiada

Adicionada nota de versão sobre o adiamento de uma atualização crítica.

16 de janeiro de 2019
Organizar modelos de email com pastas e aninhamento

Esclarecido quando a permissão Criar pastas para modelos de email de Lightning é necessária.

Adicione documentos do Quip diretamente a registros do Salesforce (beta)
Adicionada nota de versão sobre o novo componente de Documento do Quip.

O IDE do Force.com será desativado em outubro de 2019
Adicionada nota de versão sobre a desativação do plug-in do IDE do Force.com para Eclipse em outubro de 2019.

API do conjunto de ferramentas
Adicionado o novo campo UpgradeType  do objeto PackageInstallRequest.

Confira o conteúdo aprimorado da ajuda do Field Service
Adicionada nota de versão sobre o novo conteúdo da ajuda do Field Service Lightning.

Removido: Ver quais objetos eram pesquisados rapidamente
Esse recurso não está totalmente pronto para estrear, sendo assim, vamos removê-lo por ora enquanto fazemos aprimoramentos.
Nós informaremos a você quando retornar.

Removido: Criar objetos com base em planilhas
Removida a nota de versão. A criação de objetos de planilhas não está disponível na Spring '19.
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Organizações teste: Ambientes do Salesforce configuráveis
Adicionadas informações sobre recursos novos e desativados de organização teste. Anunciado que as preferências de organização
não serão desativadas na versão Winter '19.

Acompanhe as alterações de dados em objetos externos mais facilmente (beta)
Adicionada nota de versão para Captura de alteração de dados externos.

9 de janeiro de 2019
Concentre seus esforços de marketing com as unidades de negócio do Pardot

Adicionada nota de versão sobre a disponibilidade do recurso.

Envie o ID de sessão em mensagens enviadas com segurança
Adicionada nota de versão sobre um aprimoramento de segurança para mensagens enviadas.

Objetos alterados
Adicionada nota de versão sobre o campo PermissionSetGroupId  no objeto PermissionSetAssignment.

Atribuições de perfil de página inicial não podem mais ser editadas em aplicativos do Classic que são visíveis no Lightning
Adicionada nota de versão sobre a disponibilidade do recurso.

Obter mais segurança com uma lista de bloqueio de senha atualizada
Removidas as instruções para entrar em contato com o suporte ao cliente Salesforce para estender a lista de bloqueio de senha. A
lista de bloqueio de senha está estendida por padrão.

Instruções de pré-instalação do Salesforce Billing Spring '19
Adicionadas instruções de pré-instalação para o Salesforce Billing.

Ative as programações de consumo para Salesforce CPQ e Salesforce Billing
Adicionadas instruções de ativação para programações de consumo.

Usar programações de consumo e taxas de consumo em scripts personalizados
Nota de versão de outras alterações na seção do Salesforce CPQ movida para a seção de Uso de preço com programações de
consumo.

8 de janeiro de 2019
Melhorar a segurança do conjunto de dados com uma herança de compartilhamento mais ampla

Removida a nota de versão.

26 de dezembro de 2018
Objetos alterados

Adicionada uma mudança a ForecastingShare.

Adicionada uma mudança a ForecastingType.

Testar ações agendadas do processo e eventos de retomada de fluxo com Apex
Adicionados detalhes sobre como testar ações programadas em processos de eventos.

Classes do Apex alteradas
Atualizado para indicar que stopTest também funciona para processos que começam quando uma mensagem de evento de
plataforma é recebida.

Crie fluxos mais intuitivamente com o Flow Builder
Adicionada nota sobre atualização de mensagens de erro de fluxo de acordo com a terminologia usada no Flow Builder.
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Converter e mover rapidamente no conversor de configuração do Lightning Experience
Atualizada a declaração Onde com a data de disponibilidade das alterações começando no início de 2019.

GoodData será desativado
Adicionada nota de versão sobre a desativação de GoodData.

20 de dezembro de 2018
Salesforce Billing: Novas opções de faturamento para resumos de uso e assinaturas contínuas

Foi avisado aos usuários com Avalara para Salesforce Billing para aguardarem antes de atualizar para o Salesforce Billing Spring '19.

Criar agendas de receita com base no valor de reservas de produto de pedido
Esclarecido que o campo Reservas de produto de pedido mostra um valor de reservas de produto do pedido.

Salesforce CPQ and Billing: Faturamento expandido, opções de emenda e programações de consumo para resumos de uso
Adicionado um link para um artigo do Knowledge que mostra todos os novos objetos, campos e valores de lista de opções do
Salesforce CPQ & Billing em Spring '19.

segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
Notas da versão do Salesforce Spring '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 da versão Spring '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
Nós alteramos nosso suporte do Apple® Safari® para a versão 12.x+. Os navegadores com suporte no Salesforce variam, dependendo de
você estar utilizando o Salesforce Classic ou o Lightning Experience.
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http://twitter.com/salesforcedocs


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

Salesforce em geral
Apresentação de novas ferramentas para guiá-lo por uma transição bem-sucedida para o Lightning Experience. Você também pode
tornar seu modos de exibição de lista favorito como a lista padrão. Simplifique o agendamento de compromissos com o novo Agendador
do Lightning. Obtenha mais insights de pesquisas com traduções, novos tipos de pergunta e convites. Gerencie diversas janelas com
utilitários pop-out e subguias personalizadas em aplicativos de console. Imprima uma página de registros, agradeça colegas de trabalho
com emblemas de agradecimento, desfrute de um armazenamento com mais dados e, obviamente, muito mais!

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

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

Gerar sua transição do Lightning
Experience de um lugar

O nome de alguns recursos no
Assistente de migração do Lightning
Experience foi alterado

Ativar o Lightning Experience
(Atualização crítica) (Lançamento
atrasado)

Exibir recursos de assistência de adoção
em ambientes de sandbox

Integração e assistência agora é
assistência de adoção em Configuração

Adicionar recursos personalizados ao
menu de ajuda atualizado do Lightning
Experience

Conversor de configuração do Lightning Experience: Verificar e preparar páginas do Visualforce, verificar todos os objetos
de uma vez
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Preparar páginas do Visualforce para o
Lightning Experience com o Conversor de
configuração do Lightning Experience (beta)

Converter e mover rapidamente no
conversor de configuração do Lightning
Experience

Dê seu feedback (Lançamento atrasado)

Entre direto em seu modo de exibição
de lista mais importante com listas fixas

Imprimir uma página de registro

Agendador do Lightning: Simplificação de agendamento de compromissos

Criar compromissos personalizados com
o Agendador do Lightning

Salesforce Surveys: Ser global e ter mais insights com novos tipos de pergunta

Traduzir suas pesquisas

Obter insights de seus clientes com
novos tipos de perguntas

Criar relatórios personalizados para Net
Promoter Score®, posição, classificação,
pontuação e tipos de perguntas do
seletor

Gerar convites de pesquisas para contas
pessoais e contato

Definir uma data de expiração para um
convite de pesquisa

Console

Abrir uma janela para a produtividade
com utilitários pop-out (atualização
crítica)

Gerenciar seu espaço de trabalho com
novas opções de subguia

Usar modelos de página de duas regiões
para seus aplicativos de console

Usar componentes da Web do Lightning
na barra de utilitários
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Definir cores de guias, desativar pop-out
de utilitários e editar títulos da guia de
navegadores com APIs de JavaScript do
console do Lightning

Usar emblemas de agradecimento no
Lightning Experience (Piloto)

Pesquisar

Obtenha resultados de pesquisa para
mais objetos

Aproveitar o maior armazenamento de
dados

Abrir hyperlinks em campos de fórmula
corretamente

Atualizar para limite de retenção para
dados de histórico de campo

Lightning Experience
O Lightning Experience é uma interface completamente reformulada. Melhor ainda, ele é desenvolvido na plataforma Lightning para
que a experiência possa se expandir e evoluir de acordo com as suas necessidades.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Recursos do Lightning Experience nesta
versão

Recursos do Lightning Experience
diferentes ou não disponíveis na versão
Spring '19

Essentials
O Sales Essentials e o Service Essentials estão presentes em um único produto: Salesforce Essentials. Use a ajuda no aplicativo para
encontrar recursos sem sair do Salesforce. Adicione e reduza licenças do usuário para garantir que você possua o número certo para sua
equipe e gerencie seus usuários na página Usuários redefinida em Configuração. Use o novo fluxo de configuração do Suporte ao Voice
para integrar um sistema de suporte de voz de terceiros com o Salesforce e aprenda mais sobre leads e oportunidades no fluxo de
configuração de Estágios de vendas.
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Sales e Service – Dois em um

Localizar recursos úteis e conteúdo
recomendado com a ajuda no aplicativo

Adicione ou reduza usuários para refletir
sua equipe em mudança

Gerenciar as informações de sua equipe
e permissões na página de usuários

Criar um Call Center com o fluxo de
configuração de suporte ao Voice

Conhecer Leads e Oportunidades no
fluxo de configuração dos estágios de
vendas

Vendas
Ofereça a seus representantes de vendas internos as ferramentas de que eles precisam para serem bem-sucedidos com High Velocity
Sales. Trabalhe mais rapidamente, da maneira como quiser integrando o Salesforce com o Gmail e o Google Calendar. Tenha mais
flexibilidade em suas práticas de precificação com o preço baseado em uso no Salesforce CPQ. E alinhe sua equipe de vendas e de
marketing no direcionamento de clientes potenciais com a Pontuação de comportamento do Einstein e Insights de campanha no Pardot.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

High Velocity Sales (Lançamento atrasado)

Otimizar o alcance para ajudar
representantes a vender mais
rapidamente com Ritmos de vendas

Empoderar os representantes de vendas
com Espaço de trabalho de High
Velocity Sales e fila de trabalho

Sales Cloud Einstein

Pontuação de oportunidades do Einstein

Oferecer pontuações de oportunidades a
mais usuários

Ver pontuações de oportunidades em mais
locais
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Captura de atividades do Einstein

Insights do Einstein

Contatos automatizados do Einstein

Principais recursos de vendas

Previsões colaborativas

Obter previsões de família de produtos por
território

Compartilhar o avanço das previsões de
território

Ver previsões para mais períodos de tempo

Gerenciamento de território Enterprise

Conceder acesso a registros, pastas de
relatórios e painéis e modos de exibição de
listas por território

Adicionar representantes de vendas a
grupos e filas com base na atribuição de
território

Compartilhar registros individuais por
território

Ativar o compartilhamento de conta manual
no gerenciamento de território Enterprise
(atualização crítica)

Obter previsões de receita de família de
produtos para territórios

Compartilhar suas previsões de território

Contas

Remover uma equipe de conta no Lightning
Experience

Mantenha mais registros relacionados ao
transferir contas no Lightning Experience

Oportunidades

Outras alterações nos recursos centrais de vendas
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

A Previsão personalizável está sendo
descontinuada

O Gerenciamento de território original está
sendo descontinuado

Aprimoramentos no seletor de produtos

Recursos de produtividade

Captura de atividades do Einstein

Sincronizar eventos e contatos com a
Captura de atividades do Einstein

Compartilhar atividades com usuários que
não usam a Captura de atividades do
Einstein

Obter o quadro geral sobre os dados de sua
atividade com métricas de atividade (Beta)

Aproveitar mais o painel Atividades

Rastrear emails que vêm da Captura de
atividades do Einstein

Aprimore as habilidades de suas pessoas
com mais conexões recomendadas

Insights de email do Einstein: Novos insights,
maior controle sobre insights personalizados
e mais visibilidade

Testar a Captura de atividades do Einstein
em sandbox

Experiência de email

Respeitar as preferências de recusa e de não
rastrear com uma nova configuração

Respeite as preferências de recusa de email
de seus clientes

Respeite a privacidade do cliente com
atualizações em status de emails de lista

Aplicação expandida do limite diário de
emails externos para novas organizações
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Criar chaves DKIM seguras com tamanhos
de chave RSA maiores

Retornar emails devolvidos para remetentes
como arquivos anexados

Modelos de email

Organizar modelos de email com pastas e
aninhamento

Controlar quais modelos de email são
compartilhados

Encontrar seus modelos de email
rapidamente

Faça mais com a permissão Gerenciar
modelos do Lightning públicos

Atividades

Comprovar tarefas de sua lista com um
clique

Criar um evento de acompanhamento com
um clique

Lightning Dialer

Aplicativo Inbox

Escrever emails mais rapidamente com
modelos do Lightning no Salesforce Inbox

Refinar notificações do Inbox em
dispositivos Android

Obter acesso a insights de email novos e
padrão

Usar insights de email personalizados
combinados para emails mais inteligentes

Notas

Calendário

Agendar uma série de eventos (disponível
ao público em geral)
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Mantenha sua equipe organizada com
calendários públicos no Lightning
Experience

Agende recursos para eventos

Adicione participantes sem configurar o
Lightning Sync

Veja mais detalhes da visualização de
eventos

Ver mais detalhes ao imprimir calendários

Visualize arquivos relacionados a seus
eventos

Qualidade de dados

Integração com o Google

Integração ao Gmail

Obter Lightning for Gmail e Salesforce Inbox
em uma extensão do Chrome

Acelere as venda com a Fila de trabalho de
High Velocity Sales no Gmail™

Exigir credenciais de login quando as
sessões expirarem

Acessar informações do Salesforce
diretamente do Google Calendar

Registrar emails para pessoas que não são
destinatários de email do Gmail™

Lightning Sync: Consultar alterações de
participantes feitas por meio da API em
calendários Google

Integração com a Microsoft®

Integração com o Outlook®

Acelerar as vendas com a Fila de trabalho
de High Velocity Sales no Microsoft®

Outlook®

Registrar emails para pessoas que não são
destinatários de email do Outlook®

21

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



Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Executar a integração com o Outlook no
Outlook® 2019

Usar a autenticação de dois fatores do
Salesforce com o Microsoft® Outlook®

Lightning Sync para Microsoft® Exchange®

Sincronizar série de eventos (disponível ao
público em geral)

Consultar alterações de participantes feitas
por meio da API em calendários Microsoft®

Salesforce para Outlook

Explorar as alternativas de produtos
baseadas em nuvem mais recentes

Atualizar para o Salesforce para Outlook
v3.4.5

Connect for Office

Salesforce CPQ and Billing: Faturamento expandido, opções de emenda e programações de consumo para resumos de
uso

Salesforce CPQ

Precificar uso com programações de
consumo (disponível ao público em geral)

Alterar assinaturas no editor de linha de
cotação

Outras alterações no Salesforce CPQ

Salesforce Billing

Instruções de pré-instalação do Salesforce
Billing Spring '19

Concluir sua atualização para o Salesforce
Billing Spring '19

Aplicar a taxa e faturar resumos de uso com
programações de consumo do produto

Faturar e cancelar assinaturas sem datas de
término

Criar agendas de receita com base no valor
de reservas de produto de pedido
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Pardot

Integração do Salesforce Pardot: Configuração mais fácil e sincronização mais inteligente

Concentre seus esforços de marketing com
as unidades de negócio do Pardot

Configurar o Conector do Salesforce-Pardot
com navegação e design aprimorados

Passar facilmente pelo provisionamento do
Pardot com o Assistente de configuração
do Pardot

Selecionar quais registros sincronizar entre
o Salesforce e o Pardot

Visualizar o desempenho do ativo de
marketing em campanhas (disponível
ao público em geral)

Usar o Pardot em francês, alemão e
espanhol (disponível ao público em
geral)

Usar domínios do rastreador
personalizado em links de email e URLs
intuitivos

Encontrar modelos de email para
campanhas de engajamento mais
rapidamente

Obter ações e relatórios do Pardot sem
cliques de bots

Configurar o B2B Marketing Analytics
com facilidade

Pontuar clientes potenciais na atividade
de engajamento

GoodData será desativado

Serviço
Ajude seus agentes a trabalharem de maneira mais rápida e mais inteligente com a Classificação de caso do Einstein, que recomenda
valores de campo em novos casos com base em data passada. Confira os aprimoramentos nos Bots do Einstein, incluindo o suporte
para seu canal de mensagens de texto de SMS. Faça a transição de sua base de conhecimento do Salesforce Classic com a ajuda da
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Ferramenta de migração do Lightning Knowledge. Simplifique o rastreamento de manutenção preventiva para o serviço de campo
agrupando todos os ativos de um plano de manutenção em uma única ordem de trabalho com cada ativo vinculado a um item de linha
da ordem de trabalho. E aproveite o novo suporte do Lightning Experience para ferramentas de gerenciamento de caso.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Einstein

Economizar tempo dos agentes e
melhorar a precisão e integridade com
a Classificação de caso do Einstein

Avaliar quão bem seus bots
compreendem seus clientes

Tornar seus bots mais inteligentes com
classificação e feedback de entrada do
cliente

Colocar seus bots para trabalharem em
seu canal de mensagens de texto SMS

Configurar bots do Einstein mais
facilmente com configurações de canal
no Criador de bots

Criar bots independentes de canal

Conferir o Painel de desempenho de
bots aprimorado

Conhecer nossa nova terminologia de
bots

Sugerir as recomendações certas com o
Einstein Next Best Action (disponíveis
ao público em geral)

Field Service

Gerenciar equipes de serviço mais
rapidamente (Beta)

Personalizar preferências de feed de
compromisso de serviço

Filtrar rapidamente no Gantt

Codificar por cores do console do
supervisor
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Criar itens de linha de ordem de
trabalho para cada ativo em um plano
de manutenção

Criar compromissos de serviço para
leads

Criar seus próprios ícones para o Gantt

Classificar períodos por data ao agendar
compromissos

Controlar acesso ao cancelamento de
agendamento em massa

Exibir ausências no modo de exibição
Vários dias

Confira o conteúdo aprimorado da
ajuda do Field Service

Aplicativo Field Service Mobile

Mais controle em layouts

Suporte offline para funções de fórmula e
operadores

Aplicativo conectado aprimorado para
notificações por push

Melhorias a relatórios de serviço

Economize tempo pedindo produtos com
solicitações de produto contextuais
(Android)

Cartão do IoT Insights: Mostre seus dados
de IoT do Salesforce no Field Service
Lightning (Android)

Comunicar-se claramente com
aprimoramentos do Chatter offline
(Android)

Link para o aplicativo Salesforce com listas
relacionadas (Android)

Padrões de moeda para ordem de trabalho
ou itens de linha da ordem de trabalho
(Android)
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Outros aprimoramentos do Field Service
Lightning móvel

Knowledge

Abrace o futuro com a Ferramenta de
migração do Lightning Knowledge
(disponível ao público em geral)

Gerenciar seus artigos com ações do
Lightning Experience

Anexar arquivos a emails com o
Lightning Knowledge

Exibir arquivos relacionados em artigos
em comunidades

Incorporar vídeos Ooyala em artigos do
Knowledge

Canais

Mensagens

Exibir transcrições sem uma licença do
LiveMessage

Implantar bots do Einstein em seu canal de
mensagem de texto

Rotear mensagens de texto para agentes
qualificados com roteamento baseado em
habilidades do Omni-Channel

A vinculação automática não cria mais
registros de contato

Comunidades

Bate-papo

Exibir transcrições sem uma licença do Live
Agent

Aproveite a conferência de bate-papo para
Snap-ins

Rotear bate-papos para agentes qualificados
com roteamento baseado em habilidades
do Omni-Channel (disponível ao público
em geral)
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Oferecer suporte aos seus agentes com
aprimoramentos no Supervisor
Omni-Channel para o Lightning Experience

Telefone

Abrir softphones em uma nova janela

Configurar CTI aberta com experiência
guiada

Serviço de atendimento ao cliente social

Evitar mensagens do Facebook duplicadas

Transferir personagens sociais e publicações
sociais ao mesclar contatos, contas ou leads

Snap-Ins para aplicativos móveis

Snap-Ins para Web

Exibir aos clientes seu lugar na linha durante
transferências

Ajudar clientes como uma equipe

Aumentar sua taxa de resposta com
atualizações pós-bate-papo

Permitir que usuários convidados executem
fluxos

Gerenciamento de caso

Console de serviço

Fluxo do Lightning para serviço

Converter configurações de lista de ações
guiadas em implantações na configuração
(Atualização crítica)

Reutilizar suas configurações de lista de
ações guiadas em uma implantação

Ajudar agentes a encontrar e retomar fluxos
pausados na Lista de ações guiadas

Ocultar a opção Remover em Ações guiadas

Exibir a melhor e mais atual Lista de ações
guiadas sempre
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Casos

Verificar suas comunicações com o cliente
com aprovação de rascunho de email

Visualizar trabalho relacionado rapidamente
com a hierarquia de casos

Saber quem é quem com as funções de
contato de caso

Aceitar trabalho com o botão Aceitar caso

Omni-Channel

Rotear mensagens de texto e bate-papos
para agentes qualificados com roteamento
baseado em habilidades (disponível ao
público em geral)

Rotear solicitações de contato do cliente
com Omni-Channel

Dar uma ajuda com aprimoramentos no
Supervisor Omni

Atribuir trabalho com base nos dados do
campo usando o roteamento baseado em
atributo (Beta)

Produtividade

Manter-se no horário com datas relativas
para macros

Organize e feche a guia após uma macro
ser finalizada

Exibir todas as suas Macros e texto rápido
do Salesforce Classic no Lightning
Experience

Agendador do Lightning

Outras alterações

Criar um Call Center no Lightning
Experience com o fluxo de configuração
de suporte ao Voice
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Configurar suporte offline e registros
relacionados no fluxo de configuração
do Live Agent

Obter IoT no Service Cloud Unlimited
Edition para um melhor atendimento
ao cliente

Análise de dados
Aprenda novas coisas sobre seus negócios enquanto o Einstein Data Insights chama sua atenção para padrões interessantes em relatórios;
sem precisar agrupar, filtrar ou resumir. Obtenha Insights de até cinco tipos de relatórios com relatórios combinados do Lightning, em
seguida, compartilhe-os em um painel de 12 colunas. Em Comunidades, atualize registros diretamente de painéis do Analytics incorporados
com menus de ação. Aproveite esses e muitos outros recursos e aprimoramentos em Relatórios e painéis e no Einstein Analytics.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Relatórios e painéis

Relatórios

Relatórios combinados chegam ao
Lightning Experience (disponível ao público
em geral)

Revisar dados mais facilmente na página de
execução (disponível ao público em geral)

Redimensionar colunas para encaixar seu
conteúdo

Focar rapidamente em dados relevantes
com formatação condicional (Beta)

Coletar insights mais rapidamente com
resumos empilhados

Exibir relatórios de rastreamento de histórico
no Lightning Experience

Painéis

Exibir mais dados com painéis de 12 colunas

Adicionar fórmulas de resumo como colunas
de fórmula a tabelas do Lightning
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Colocar mais dados em menos espaço com
componentes compactos

Outras melhorias nos painéis do Lightning
Experience

Assinaturas

Inscrever-se em relatórios e painéis por
grupo ou papel

Einstein Analytics

Configuração e integração de dados

Avançar com confiança pela primeira
configuração do Analytics

Leve as estatísticas do seu site da Web para
o Analytics com o Conector do Google
Analytics

Testar suas conexões quando você as cria

Criar filtros de fluxo de dados mais
complexos com SAQL

Orquestrar a sincronização de dados e
execuções de fluxo de dados com
agendamento com base em eventos

Configurar notificações sem agendamento

Visualizar quais fluxos de dados estão
demorando mais do que o esperado

Execute mais trabalhos de dados
(Lançamento atrasado)

Obter uma melhor exibição dos metadados
na página de edição de conjunto de dados

Criação de aplicativos

Criar aplicativos de modelos para acelerar
sua jornada do Analytics

Criar visualizações rapidamente com
modelos de painel inteligentes

Pesquisar seletores de modelo de aplicativo
e painel para encontrar o que deseja
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Vincular páginas em diferentes painéis

Personalizar gráficos de combinação com
barras, linhas e pilhas

Personalizar valores de dimensão derivada

Prever o futuro no explorador

Planeje-se para a descontinuação do
Designer clássico do Einstein Analytics

Outros aprimoramentos na criação de
aplicativos

Inteligência analítica

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

Analisar mais dados com o dobro do limite
de linhas

Exportar sua história para análise adicional

Implante modelos facilmente em objetos
do Salesforce

Extensão do Analytics

Realizar a ação no Salesforce do Analytics
para comunidades

Realize análises mais suaves no aplicativo
Salesforce móvel

Analytics para usuários finais

Acompanhar a página inicial do Analytics
Studio

Selecionar os vídeos que deseja assistir de
listas de reprodução

Assista a vídeos integrados dentro da
apresentação de boas-vindas

Outros aprimoramentos integrados

Atualize para as versões Spring '19 do
Analytics para iOS e Android
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Comunidades
A versão Spring '19 está repleta de recursos e melhorias para suas comunidades. Use o Salesforce Mobile Publisher para Community
Cloud para transformar as comunidades existentes em aplicativos móveis e liberá-las na App Store ou no Google Play. Crie facilmente
relacionamentos de compartilhamento entre tipos de parceiros, como distribuidores e revendedores. Integre com a API de tradução do
Google Cloud para que os membros da comunidade traduzam instantaneamente perguntas, publicações, comentários e respostas para
50 idiomas. Use o Einstein Next Best Action para fornecer a oferta certa no momento certo.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Comunidades móveis

Criar, aplicar marca e distribuir um
aplicativo móvel da comunidade do
Salesforce personalizado

Ocultar componentes do aplicativo
móvel com o Community Builder

Obtenha uma experiência de imagem
melhor em dispositivos móveis

Comunidades do Lightning

Atualizar sua comunidade do Lightning
para o modelo mais recente

Atualizar seletores no menu de
navegação, artigos relacionados e
artigos mais comentados por tópico

Traduzir itens de feed em questão

Aumentar o engajamento de membro
com missões

Mover itens de feed para um melhor
local

Ajudar seus membros a permanecerem
no tópico

Obter mais do CMS para Community
Cloud (Beta)

Usar a lista relacionada Arquivos para
artigos do Knowledge em comunidades

Votos favoráveis afetam cartões de
influência e curtidas recebidas

Aprimoramentos de exportação de tema
e modelo
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Comprovar sua vinculação com
chamadas de API de navegação

Receber carregamentos de página mais
rapidamente em sua comunidade

Adicionar hyperlinks às suas publicações
na comunidade e comentários

Fornecer mecanismos de pesquisa com
instantâneos de conteúdo mais atuais

Adicionar propriedades de SEO
dinâmico a páginas de mais detalhes do
objeto

Ficar por dentro do seu SEO

Componentes do Lightning no Community Builder

Usar componentes personalizados da
Web do Lightning em comunidades

Aproveitar ao máximo seu código com
os componentes do Lightning Container
em comunidades

Ações e ofertas recomendadas a seus
usuários (disponível ao público em
geral)

Capturar o feedback sobre a utilidade
do conteúdo da comunidade

Ajudar clientes a obter respostas
rapidamente e diminuir a carga do seu
suporte

Adicionar um botão para permitir que
membros da comunidade solicitem uma
chamada do suporte

Estilizar seus botões com mais
propriedades de estilo

Adicionar estilos aos seus tópicos em
destaque

Definir uma ordem de classificação de
feed padrão no Community Builder
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Use edição em linha em detalhes do
registro

Tomar o controle de opções em listas
de registros

Obter mais componentes em seu
modelo de portal de conta do cliente

Públicos

Faça mais de forma mais fácil com o
Editor de públicos atualizado

Criar fórmulas de público
personalizadas

Aumentar os recursos de público com
novos critérios e tipos de dados

Comunidades de parceiros

Criar relacionamentos de conta de
parceiro e regras de compartilhamento
de dados (disponível ao público em
geral)

Atualizar campos de conta de parceiro
em oportunidades e leads

Permitir que parceiros gerenciem seus
próprios orçamentos com hierarquias
de orçamentos

Usuários internos e administradores
podem exibir e gerenciar membros da
comunidade a partir de contas

Mesclar informações de marca da conta
para contas duplicadas

Compartilhamento e segurança

Usar conjuntos de compartilhamento
com campanhas, oportunidades e
ordens (disponível ao público em geral)
(Lançamento atrasado)

Usar conjuntos de compartilhamento
com contatos com diversas contas
(disponível ao público em geral)
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Ativar padrões externos de toda a
organização em organizações com
comunidades ou portais (Atualização
crítica)

Atribuir um nível de política de
segurança de conteúdo à sua
comunidade

Evitar erros de CSP ao usar o CMS
Connect

Descobrir e resolver problemas do
recurso de CSP

Ativar a proteção contra clickjack mais
facilmente no Community Builder

Restringir o acesso de usuários da
comunidades a casos (disponível ao
público em geral)

Ver o que seus usuários convidados
visualizam

Definir o cookie iframeDomain em sites
e comunidades no Internet Explorer

Localizar solicitações de login e
mensagens de erro para descoberta de
login

Dar a novos usuários uma ideia de sua
comunidade antes de eles se
inscreverem

Criar sua própria página Verificar para
inscrições de comunidade

Atualização crítica "Remover nomes de
instância de URLs para Visualforce,
Community Builder, Site.com Studio e
arquivos de conteúdo" adiada

Arquivos em comunidades do Lightning

Rastrear status na página de detalhes
do arquivo da comunidade

Permitir que usuários convidados da
comunidade carreguem arquivos
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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 em comunidades

Controlar a visibilidade do usuário da
comunidade (Disponível ao público em
geral)

Criar relatórios sobre o uso de tópico de
uma comunidade

Realizar ação no Salesforce dos painéis
do Analytics

Chatter
As opções de classificação de feed dos usuários permanecem mesmo quando eles vão embora. Inclua hyperlinks em publicações e
comentários. Os URLs de redirecionamento em feeds são mais curtos e incluem o ID do item do feed. Execute um relatório sobre
publicações e comentários com um determinado tópico e veja o conteúdo da publicação e comentário e outros detalhes.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Seleções de classificação são
persistentes

Adicionar hyperlinks às suas publicações
e comentários

URLs de redirecionamento são mais
curtos e mais informativos

Criar relatórios sobre tópicos e
publicações que os usam

Arquivos
Faça atualizações em arquivos de ativos em pacotes gerenciados e organize sua biblioteca de ativos da organização com pastas.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Atualizar arquivos de ativos em pacotes
gerenciados
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Organizar sua biblioteca de ativos com
pastas

Consultar todos os arquivos
(Lançamento atrasado)

Integre documentos do Quip totalmente
funcionais diretamente no Salesforce
(beta)

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

A ordem de classificação é persistente em
dispositivos móveis

Traduzir itens de feed da comunidade em
seu dispositivo móvel

Bloquear seleção de tópico em perguntas

Receba respostas rapidamente

Requisitos de aplicativo Salesforce
atualizados

Remover uma equipe de conta ou
oportunidade usando o aplicativo Salesforce

Mantenha mais registros relacionados ao
transferir contas usando o aplicativo
Salesforce

Excluir registros de push para dispositivos
móveis

Atualizações de documentação de aplicativo
Salesforce móvel
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Recursos da versão Spring '19 que são
diferentes ou não estão disponíveis no
aplicativo Salesforce

Financial Services Cloud
O Agendador do Lightning oferece a você as ferramentas de que precisa para simplificar o agendamento de compromissos para seus
clientes e clientes potenciais. O Financial Services Analytics, um conjunto de aplicativos com conjuntos de dados, fluxos de dados e
painéis, ajuda você a converter dados em insights mais rapidamente.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Personalizar compromissos de clientes
com o Agendador do Lightning

Obtenha percepções do cliente
rapidamente com o Einstein Analytics
para Financial Services

Identifique clientes de serviços
financeiros para ação imediata com a
Análise de segmentação de cliente

Health Cloud
Ajude pacientes de maneira holística, simplifique as referências de paciente e forneça códigos padrão do setor para solicitações
pré-autorização. Crie relacionamentos pai e jornadas personalizadas, ofereça avaliações mais flexíveis e crie um aplicativo personalizado
para smartphone.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Fornecer atendimento holístico e
suporte com determinantes sociais de
insights de saúde

Simplificar referências de pacientes com
o gerenciamento de referências
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Configurar atendimento ao paciente
com campanhas e jornadas
personalizadas

Concluir uma avaliação de saúde em
nome de alguém

Adicionar conjuntos de códigos a
solicitações de pré-autorização e
processos de aprovação

Engajar pacientes e membros com o
modelo de aplicativo do Health Cloud

Personalizar compromissos de pacientes
e membros com o Agendador do
Lightning

O Health Cloud tem novos objetos

Objetos do Health Cloud foram
alterados

Componentes novos e alterados do
Health Cloud Lightning

Personalização
Torne sua organização mais inteligente com o Einstein Next Best Action, agora disponível ao público em geral. Crie fluxos mais simples
e mais unificados com o novo Flow Builder. Crie e interaja com conexões com sistemas de dados externos mais facilmente com novas
ferramentas, melhorias em ferramentas existentes e maiores limites.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Einstein: Next Best Action e Criador de previsão

Einstein Prediction Builder: Aprimorados os recursos de Pontuação, Notificações e Novo fluxo de configuração (disponível
ao público em geral)

Compreender o impacto de cada previsor
em seu modelo

Seja notificado sobre status de previsão

Trabalhar mais rapidamente com um fluxo
de previsão simplificado
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Einstein Next Best Action: Usar
estratégias para recomendar ações e
ofertas (disponível ao público em geral)

Criar uma estratégia de ação para
produzir ações e ofertas recomendadas

Fluxo do Lightning

Crie fluxos mais intuitivamente com o
Flow Builder

Design de processo e fluxo

Criar ou instalar processos comerciais
pré-criados que você pode personalizar

Responder a erros do Salesforce com
processos ou fluxos

Criar um fluxo para permitir que usuários da
comunidade solicitem ajuda

Exibir uma imagem e capturar informações
de endereço mais facilmente em seus fluxos

Acessar dados de fora do Salesforce com
processos e fluxos por meio de objetos
externos

Executar ações agendadas em processos de
evento

Agendar ações em processos para
acontecerem imediatamente

Retornar valores nulos em fórmulas de
processo e fluxo (Atualização crítica)

Atualização crítica "Impedir que atualizações
de campo automatizadas suprimam
notificações por email" adiada

Distribuição de fluxo

Usar estratégias de ação e Einstein Next Best
Action para recomendar fluxos a usuários e
membros da comunidade (disponível ao
público em geral)
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Reutilizar configurações de lista de ações
guiadas e exibir fluxos pausados

Usar snap-ins para permitir que usuários
convidados executem fluxos

Testar ações agendadas do processo e
eventos de retomada de fluxo com Apex

Salesforce Connect

Acompanhe as alterações de dados em
objetos externos mais facilmente (beta)

Conectar seus usuários a mais dados
externos com maiores limites por hora

Validar suas conexões com dados de
objetos externos

Adaptador OData 2.0 aprimorado para
Salesforce Connect

Usar objetos externos em processos e
fluxos

Atualizações relacionadas para
desenvolvedores

Lightning App Builder

Alternar sua página do Lightning para
um modelo diferente

Sugerir recomendações e ofertas aos
seus usuários do Lightning Experience
(disponível ao público em geral)

Adicione documentos do Quip
diretamente a registros do Salesforce
(beta)

Adicionar o componente de fila de
trabalho a painéis de aplicativos de
email

O componente de rich text usa o editor
de texto do Quill

Os rótulos de modelo da página do
Lightning padrão foram alterados
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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

Proteção de dados e privacidade

Ajustar seu rastreamento de privacidade
de dados com novos objetos

Combinar solicitações de API de
consentimento em uma chamada com
o ponto de extremidade de diversas
ações

Mesclar registros de privacidade de
dados no Lightning Experience

Adicionar informações demográficas a
seus registros de privacidade de dados

Relatar histórico de campo para
registros de privacidade de dados

Classificar seus dados sigilosos para
oferecer suporte às suas políticas de
gerenciamento de dados (Beta)

Globalização

Conectar-se com mais clientes com
novos idiomas da plataforma

Entender corretamente com idiomas da
direita para a esquerda (Beta)

O Workbench de tradução oferece
suporte à tradução de pesquisa

Compartilhamento

Obter novas opções de
compartilhamento com o
gerenciamento de território Enterprise

Documentação de regras de
compartilhamento melhorada

Configuração geral

Criar objetos grandes personalizados
em Configuração
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Atribuir páginas iniciais padrão com
base no aplicativo do Lightning

Atribuições de perfil de página inicial
não podem mais ser editadas em
aplicativos do Classic que são visíveis
no Lightning

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

Incluir nomes de Apex reservados no
esquema de serviços externos

Adicionar um prefixo do namespace a
propriedades de estado de
pageReference e parâmetros de
consulta

Envie o ID de sessão em mensagens
enviadas com segurança

Atualização crítica "Verificar se os
registros enviados em segundo plano
são encaminhados para o processo de
aprovação correto" foi adiada

Segurança e identidade
Os usuários podem fazer login com endereços de email, números de telefone e muito mais. Use o Gerenciamento de dispositivos para
rastrear e revogar o acesso do dispositivo. E o Serviço de chave somente em cache agora está disponível ao público em geral.

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 de Meu domínio

Autenticação baseada em certificado

Solicitações de login e mensagens de
erro localizados

Integração com pontos de extremidade
de Auth 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

Novo requisito de tamanho de segredo
do cliente

Página de verificação personalizada

Verificações de email assíncrono

Usuários de identidade externa sem
contato

Gerenciamento de dispositivos

URL personalizado no logout

Redirecionar para o site da Web após o
autorregistro

Caracteres especiais em senhas

Lista atualizada de bloqueio de senha

Segurança de credencial durante o
acesso da sessão

Acesso seguro a papéis de edição

Adiada "Estabilizar o nome de host para
Meus URLs de domínio em sandboxes"
(atualização crítica)

Salesforce Shield

A Trilha de auditoria de campo oferece
suporte para mais objetos

Shield Platform Encryption

Serviço de chave somente em cache
(Disponível ao público em geral)

Sincronizar seus dados com criptografia de
segundo plano de autoatendimento

Criptografia de autoatendimento para
pacotes gerenciados

Área de rich text personalizada (disponível
ao público em geral)

Compatibilidade de criptografia com série
de eventos

Monitoramento de eventos
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Obter mais informações quando as
solicitações de Apex simultâneas de
execução longa estiverem concluídas

Tipo de evento inesperado de exceção do
Apex

Gerenciamento de política de transação

Implantação
Realize ações nos conjuntos de alterações sem carregar sua página de detalhes.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Clonar, implantar, carregar e validar
conjuntos de alterações com menos
cliques

Componentes novos e alterados para
conjuntos de alterações

Salesforce IoT
Funcionários móveis agora podem ver os dados do Salesforce IoT no Field Service Lightning para Android usando o IoT Insights. O
Salesforce IoT agora é oferecido como parte do Service Cloud na Unlimited Edition. Também melhorarmos o fluxo de configuração
contexto, adicionando um assistente para simplificar o processo e outros recursos para tornar a navegação um processo mais eficiente.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Melhorar a experiência do cliente com
IoT no Service Cloud Unlimited Edition

Aproveitar um processo de configuração
mais fácil para criar contextos

Mostre seus dados de IoT do Salesforce
no Field Service Lightning móvel para
Android
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Desenvolvimento
Quer você esteja usando componentes do Lightning, Visualforce, Apex ou nossas APIs com sua linguagem de programação favorita,
essas melhorias na plataforma Lightning o ajudarão a desenvolver excelentes aplicativos, integrações e pacotes para revenda a outras
organizações.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Componentes do Lightning

Componentes da Web do Lightning
(disponível ao público em geral)

O Locker Service agora é Lightning
Locker

Alterações no Lightning Locker

Valores padrão retirados sem colchetes
para matriz, conjunto e atributos de lista

Ser notificado sobre alterações não
salvas

Referenciar arquivos de ativo com o
provedor de valor global $ContentAsset

Novos atributos de data e hora $Locale

Aprimoramentos de desempenho para
comunidades

Adicionar rótulos de região a seus
componentes de modelo de página do
Aura

Testes de inspeção de DOM estão
sujeitos a alterações

Marcas de script bloqueadas em
componentes criados dinamicamente

Navegue para um URL com o tipo de
referência de página
standard__webPage

O Lightning Data Service retorna novos
valores de erro

Visualforce

Exibir um toast com uma nova função
do JavaScript
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Permitir iframes externos de páginas do
Visualforce com proteção contra
clickjack

Os componentes <apex:detail> e
<apex:enhancedList> exibiram suas
diferenças

Crie páginas do Visualforce mais
complexas com maior limite de estado
de visualização

Atualização crítica "Remover nomes de
instância de URLs para Visualforce,
Community Builder, Site.com Studio e
arquivos de conteúdo" adiada

A correção de um problema de página
em branco exige mudanças em testes

Apex

Aplicar permissões de segurança em
nível de campo para consultas SOQL
(Beta)

Ativar cache aprimorado do esquema
da organização (atualização crítica,
adiada)

API

Ações invocáveis

Menos interações com o objeto do
FlexiPage usando coleções de SObject

Tipos de metadados personalizados

Salesforce CLI (Lançamento atrasado)

Aproveitar a funcionalidade estendida
para componentes da Web do Lightning
com o Salesforce CLI

Criar seu próprio plugin do Salesforce
CLI com ferramentas de código aberto

Parceiros de AppExchange
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Processos comerciais pré-criados do
pacote que os assinantes podem abrir
e criar com base neles

Processos e fluxos inativos do pacote

O suporte para formulários da Web do
Trialforce está acabando

Mensagens corporativas

Manter seus dados externos atualizados com a captura de dados de alteração (disponível ao público em geral) (Lançamento
atrasado)

Migrar seleções de entidade de captura de
dados de alteração com API de metadados

Capturar alterações de dados para
conversões de tipo de campo

Capturar alterações de dados para valores
de lista de opções em registros

Ajustar a escala dos seus aplicativos
baseados em eventos com eventos de
plataforma de alto volume (Disponível
ao público em geral)

Monitorar seu uso de evento de
plataforma de volume padrão

Novos códigos de status para falhas de
publicação de evento

Inscrever-se em eventos de plataforma
padrão em processos e fluxos

Sandboxes

Economizar tempo com clonagem de
sandboxes (disponível ao público em
geral)

Formato mais simples para endereços
de email em sandboxes

Extensões do Salesforce para VS Code

Simplificar o desenvolvimento de
componentes da Web do Lightning com
o pacote de extensão do VS Code
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Altere o nome de seus símbolos do Apex
no Visual Studio Code

O IDE do Force.com será desativado em
outubro de 2019

Navegadores suportados

Nós alteramos nosso suporte do Apple® Safari® para a versão 12.x+. Os navegadores com suporte no Salesforce variam, dependendo de
você estar utilizando o Salesforce Classic ou o Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Navegadores compatíveis com o Lightning Experience

Consulte os navegadores compatíveis e as limitações do Lightning Experience.

Navegadores compatíveis com o Salesforce Classic

O Salesforce Classic tem suporte para o Microsoft® Internet Explorer® versões 9 e 10 (o suporte para as versões 9 e 10 termina em 5
de abril de 2019) e 11 e para o Apple® Safari® versão 12.x em macOS. Ele também é compatível com as versões estáveis mais recentes
do Microsoft Edge, Mozilla® Firefox® e Google Chrome™.

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.

49

Navegadores suportadosNotas da versão do Salesforce Spring '19

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=salesforce_app_requirements.htm&language=pt_BR#salesforce_app_requirements


• Se optar pelo suporte estendido para IE11, você poderá continuar usando o IE11 para acessar o Lightning Experience até 31
de dezembro de 2020.

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

• 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®

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

Lightning Experience

12.x+Mais recenteMais recenteMais recenteIE 11Comunidades 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.

Navegadores compatíveis com o Salesforce Classic
O Salesforce Classic tem suporte para o Microsoft® Internet Explorer® versões 9 e 10 (o suporte para as versões 9 e 10 termina em 5 de
abril de 2019) e 11 e para o Apple® Safari® versão 12.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

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

Salesforce Classic
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Apple SafariMozilla FirefoxGoogle ChromeMicrosoft EdgeMicrosoft Internet
Explorer

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®.

Salesforce em geral: Mais ferramentas para adotar o Lightning
Experience e impulsionar a produtividade

Apresentação de novas ferramentas para guiá-lo por uma transição bem-sucedida para o Lightning Experience. Você também pode
tornar seu modos de exibição de lista favorito como a lista padrão. Simplifique o agendamento de compromissos com o novo Agendador
do Lightning. Obtenha mais insights de pesquisas com traduções, novos tipos de pergunta e convites. Gerencie diversas janelas com
utilitários pop-out e subguias personalizadas em aplicativos de console. Imprima uma página de registros, agradeça colegas de trabalho
com emblemas de agradecimento, desfrute de um armazenamento com mais dados e, obviamente, muito mais!

NESTA SEÇÃO:

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

Para facilitar a transição para o Lightning Experience, criamos um hub central para todas as etapas recomendadas. Mostre mensagens
do Salesforce que recomendam o Lightning Experience em ambientes de sandbox, em vez de exibi-las apenas em organizações de
produção. Oriente seus usuários com a ajuda personalizada no menu de ajuda reprojetado.

Entre direto em seu modo de exibição de lista mais importante com listas fixas

Você tem uma lista adequada que deseja que carregue como sua lista padrão? Agora você pode. Com listas fixas, todos os usuários
podem tornar qualquer lista como seu padrão.
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Imprimir uma página de registro

Imprima os principais detalhes e listas relacionadas de uma página de registro no Lightning Experience assim como no Salesforce
Classic. Especifique a visibilidade dos detalhes de registro na página imprimível e imprima a página do navegador. Esse recurso está
disponível para todos os usuários, para Conta, Campanha, Caso, Contato, Contrato, Lead, Oportunidade, Ordem e objetos
personalizados.

Agendador do Lightning: Simplificação de agendamento de compromissos

O Agendador do Lightning oferece a você as ferramentas de que precisa para simplificar o agendamento de compromissos.

Salesforce Surveys: Ser global e ter mais insights com novos tipos de pergunta

Agora você pode traduzir suas pesquisas, incluir tipos de pergunta diferentes, gerar convites de pesquisas direcionadas, criar relatórios
personalizados e definir datas de expiração para convites.

Aplicativos de console do Lightning: Utilitários pop-out, opções de subguia e paridade de API

Espalhe seu fluxo de trabalho em diversas janelas com utilitários pop-out. Personalize suas subguias e promova-as para guias do
espaço de trabalho. Altere as cores da guia e edite títulos de guias do navegador com novos métodos de API.

Usar emblemas de agradecimento no Lightning Experience (Piloto)

Demonstre suas glórias para todos ou, pelo menos, em seu feed do Chatter. Os emblemas de agradecimento agora estão disponíveis
no Lightning Experience. Permita que seus colegas de trabalho saibam o quanto você os valoriza com nosso conjunto de emblemas
de agradecimento.

Pesquisa: Mais objetos pesquisáveis

Encontre resultados para mais objetos no Salesforce Classic e no Lightning Experience.

Aproveitar o maior armazenamento de dados

O cálculo de armazenamento de dados está mudando. Estamos aumentando o armazenamento mínimo de 1 GB para 10 GB. Muito
bom!

Abrir hyperlinks em campos de fórmula corretamente

Como mencionado nas notas da versão Spring '19, esta atualização crítica corrige um problema ao abrir hyperlinks em campos de
fórmula. Quando há campos de fórmula que possuem uma função HYPERLINK, o Lightning Experience ignora o valor de destino
ao tentar abrir o link. Essa atualização crítica garante que o valor de destino para hyperlinks seja ignorado, explicitamente configurado
ou definido por padrão. Essa atualização crítica será ativada na versão Summer '19, no dia 17 de maio de 2019.

Atualizar para limite de retenção para dados de histórico de campo

O Salesforce garante a retenção dos dados de histórico de campo por até 18 meses em sua organização e até 24 meses por meio
da API. Como anunciado na versão Winter '19, a partir da Spring '19, começaremos o processo de remoção dos dados de histórico
de campo com mais de 24 meses. Por causa da natureza contínua de exclusões em massa, os dados ainda podem estar disponíveis
por algum tempo após a versão Spring '19.

Adoção do Lightning Experience: Mais maneiras para descobrir e adotar
o novo Salesforce
Para facilitar a transição para o Lightning Experience, criamos um hub central para todas as etapas recomendadas. Mostre mensagens
do Salesforce que recomendam o Lightning Experience em ambientes de sandbox, em vez de exibi-las apenas em organizações de
produção. Oriente seus usuários com a ajuda personalizada no menu de ajuda reprojetado.
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NESTA SEÇÃO:

Gerar sua transição do Lightning Experience de um lugar

Estamos facilitando para você a movimentação da sua empresa para o Lightning Experience. A partir do início de 2019, o Assistente
de transição do Lightning Experience é seu hub central para todas as etapas recomendadas para uma transação bem-sucedida. Ele
orienta você ao longo de todo o processo, desde a criação de um caso de negócios, a avaliação da preparação da sua organização
e a preparação da implementação até o lançamento do Lightning Experience, o acompanhamento da adoção do usuário e, finalmente,
a desativação do Salesforce Classic. O Assistente de transição substitui o Assistente de migração do Lightning Experience.

O nome de alguns recursos no Assistente de migração do Lightning Experience foi alterado

Modificamos o nome de dois recursos no Assistente de migração do Lightning Experience: Incentive os usuários a manterem-se no
Lightning Experience e mantenha usuários do Lightning Experience apenas no Lightning Experience.

Ativar o Lightning Experience (Atualização crítica)

A Salesforce ativará o Lightning Experience progressivamente, começando na versão Winter '20, para permitir que os usuários se
movam mais rapidamente, façam mais e sejam mais produtivos. Nós encorajamos todos a começarem a se preparar para a transição
para o Lightning Experience em breve, assim, seus usuários poderão aproveitar tudo o que a nova interface tem a oferecer. O futuro
da experiência do usuário e da plataforma do Salesforce é o Salesforce Lightning. Além disso, todas as inovações estarão no Lightning
Experience. Aproveite o tempo de preparação antes que o Lightning Experience seja ativado com o intuito de compreender o
desempenho dos recursos e das personalizações de sua organização na nova interface e preparar seus usuários por meio do
gerenciamento de alterações. Comece agora para garantir uma melhor experiência para todos quando o Lightning Experience for
ativado depois. Melhor ainda, assuma o controle e ative o Lightning Experience para seus usuários antes que essa atualização seja
ativada automaticamente, de acordo com seus termos.

Exibir recursos de assistência de adoção em ambientes de sandbox

Durante as poucas versões anteriores, o Salesforce introduziu solicitações no aplicativo para encorajar usuários a experimentar o
Lightning Experience. Essas solicitações apareciam somente na produção. Agora você pode controlar se as solicitações aparecem
no sandbox. Teste sua apresentação de boas vindas antes de implementar na produção. Ou veja como outros tipos de solicitações
no aplicativo aparecem para os usuários.

Integração e assistência agora é assistência de adoção em Configuração

A página inicial de configuração para as solicitações no aplicativo de apresentação de boas-vindas Alternar para o Salesforce Classic,
Experimentar o Lightning Experience, É melhor no Lightning e Lightning Experience possui um novo nome: Assistência de adoção.

Adicionar recursos personalizados ao menu de ajuda atualizado do Lightning Experience

Reprojetamos o Menu de ajuda para dar espaço para seus próprios recursos. Oriente usuários à medida que eles trabalham em sua
organização com links para seus próprios URLs a sites da Web, arquivos de PDF, vídeos ou combinações do Trailhead. Uma seção
de introdução ajuda usuários e administradores a começar com a nova experiência do usuário. Todas as pessoas podem pesquisar
e ver os resultados da documentação de dentro do Menu de ajuda.

Conversor de configuração do Lightning Experience: Verificar e preparar páginas do Visualforce, verificar todos os objetos de uma
vez

Use o Conversor de configuração do Lightning Experience para verificar as páginas do Visualforce da sua organização quanto a
problemas que afetem sua transição para o Lightning Experience. A ferramenta apresenta um relatório priorizado com recomendações
e aplica automaticamente folhas de estilo do Lightning Experience. Para a guia Botões de JavaScript e a guia Ações e botões, basta
um clique para procurar e ver todas as ações e botões de todos os objetos. Também estamos introduzindo uma maneira de mover
ações e botões para todos os objetos de uma vez.

Dê seu feedback

A Salesforce quer saber a sua opinião! Nós estamos inovando continuamente de acordo com os feedbacks de nossos clientes. Um
formulário de feedback agora aparece no Lightning Experience para saber a opinião de nossos usuários. Você pode desativar o
formulário.
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Gerar sua transição do Lightning Experience de um lugar
Estamos facilitando para você a movimentação da sua empresa para o Lightning Experience. A partir do início de 2019, o Assistente de
transição do Lightning Experience é seu hub central para todas as etapas recomendadas para uma transação bem-sucedida. Ele orienta
você ao longo de todo o processo, desde a criação de um caso de negócios, a avaliação da preparação da sua organização e a preparação
da implementação até o lançamento do Lightning Experience, o acompanhamento da adoção do usuário e, finalmente, a desativação
do Salesforce Classic. O Assistente de transição substitui o Assistente de migração do Lightning Experience.

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

Quando: O Assistente de transição estará disponível no primeiro trimestre de 2019, em algum momento após a conclusão da versão
Spring '19.

Quem: Para usar o Assistente de transição, você precisa das permissões de usuário Exibir configuração e Personalizar aplicativo. Meu
domínio deve estar implantado em sua organização para usar algumas das ferramentas disponíveis do Assistente de transição.

Por quê: Com o Assistente de transição como seu guia, você poderá manter-se organizado, monitorar seu progresso e ficar confiante
de que não está perdendo nada. Ele divide as coisas nas fases Descobrir, Implantar e Otimizar para um melhor gerenciamento. Em cada
fase, você recebe orientações passo a passo e ferramentas que aceleram muitas tarefas da transição. Fique ligado para obter mais detalhes!

O nome de alguns recursos no Assistente de migração do Lightning Experience foi
alterado
Modificamos o nome de dois recursos no Assistente de migração do Lightning Experience: Incentive os usuários a manterem-se no
Lightning Experience e mantenha usuários do Lightning Experience apenas no Lightning Experience.

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

Como: O recurso Incentivar os usuários a permanecerem no Lightning Experience agora se chama Alternar usuários para o
Lightning Experience regularmente.

O recurso Manter usuários do Lightning Experience apenas no Lightning Experience agora se chama Tornar o Lightning
Experience a única experiência da sua organização.

Os botões para controlar esses recursos agora se chamam Desligado e Ligado, em vez de Desabilitado e Habilitado.

Ativar o Lightning Experience (Atualização crítica)
A Salesforce ativará o Lightning Experience progressivamente, começando na versão Winter '20, para permitir que os usuários se movam
mais rapidamente, façam mais e sejam mais produtivos. Nós encorajamos todos a começarem a se preparar para a transição para o
Lightning Experience em breve, assim, seus usuários poderão aproveitar tudo o que a nova interface tem a oferecer. O futuro da experiência
do usuário e da plataforma do Salesforce é o Salesforce Lightning. Além disso, todas as inovações estarão no Lightning Experience.
Aproveite o tempo de preparação antes que o Lightning Experience seja ativado com o intuito de compreender o desempenho dos
recursos e das personalizações de sua organização na nova interface e preparar seus usuários por meio do gerenciamento de alterações.
Comece agora para garantir uma melhor experiência para todos quando o Lightning Experience for ativado depois. Melhor ainda, assuma
o controle e ative o Lightning Experience para seus usuários antes que essa atualização seja ativada automaticamente, de acordo com
seus termos.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Group, Developer, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited para organizações que
ainda não possuem o Lightning Experience ativado.

Quando: Essa atualização começa a aparecer em Atualizações críticas em 28 de janeiro de 2019. A atualização começa a ativação
automática em 12 de outubro de 2019.
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Quem: Todos os usuários com a permissão do usuário do Lightning Experience ativada são afetados por essa atualização crítica. Isso
inclui todos os usuários com perfis padrão e usuários com perfis personalizados ou conjuntos de permissões que possuem a permissão
do usuário do Lightning Experience ativada por um administrador. No Salesforce Classic, os usuários visualizam duas opções para alternar
para o Lightning Experience: um link para alternar para o Lightning Experience aparece no cabeçalho e no menu do perfil do usuário.

Para encorajar todos a trabalharem no Lightning Experience, os usuários que trabalham no Salesforce Classic são alternados para o
Lightning Experience semanalmente. Os usuários podem alternar entre o Salesforce Classic e o Lightning Experience a partir do menu
do perfil.

Como: Em Configuração, insira Atualizações críticas  na caixa Busca rápida e, depois, selecione Atualizações críticas. Para
ativar o Lightning Experience, clique em Revisar. Quando você estiver pronto para ativar o Lightning Experience, poderá Ativar a
atualização em Atualizações críticas ou Lightning Experience em Configuração.

A Salesforce está aqui para ajudá-lo.

• Aprenda mais sobre essa atualização crítica no Artigo do Knowledge de Perguntas frequentes de ativação do Lightning Experience
(Atualização crítica).

• Leia sobre as ferramentas de transição recomendadas que automatizam e aceleram o processo na Jornada do mapa de aprendizado
do Lightning Experience.

• Confira a Trailblazer Community Now do Lightning para obter respostas de especialistas do Lightning Experience e para colaborar
com o Salesforce Ohana.

Exibir recursos de assistência de adoção em ambientes de sandbox
Durante as poucas versões anteriores, o Salesforce introduziu solicitações no aplicativo para encorajar usuários a experimentar o Lightning
Experience. Essas solicitações apareciam somente na produção. Agora você pode controlar se as solicitações aparecem no sandbox.
Teste sua apresentação de boas vindas antes de implementar na produção. Ou veja como outros tipos de solicitações no aplicativo
aparecem para os usuários.

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

Como: Em Configuração, no Lightning Experience, insira Assistência de adoção  na caixa de Busca rápida, em seguida,
selecione Assistência de adoção. Selecione Exibir assistência de adoção no sandbox.

Se você tem uma automação em execução no sandbox, ativar o recurso de sistema de adoção pode afetar seus testes automatizados.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Encorajar usuários a trabalharem no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Integração e assistência agora é assistência de adoção em Configuração
A página inicial de configuração para as solicitações no aplicativo de apresentação de boas-vindas Alternar para o Salesforce Classic,
Experimentar o Lightning Experience, É melhor no Lightning e Lightning Experience possui um novo nome: Assistência de adoção.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Como: Em Configuração, no Lightning Experience, insira Assistência de adoção  na caixa de Busca rápida, em seguida,
selecione Assistência de adoção. Você também pode pesquisar por Onboarding & Assistance  para ver as subpáginas
Assistência de adoção e Menu de ajuda.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Encorajar usuários a trabalharem no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Adicionar recursos personalizados ao menu de ajuda atualizado do Lightning
Experience
Reprojetamos o Menu de ajuda para dar espaço para seus próprios recursos. Oriente usuários à medida que eles trabalham em sua
organização com links para seus próprios URLs a sites da Web, arquivos de PDF, vídeos ou combinações do Trailhead. Uma seção de
introdução ajuda usuários e administradores a começar com a nova experiência do usuário. Todas as pessoas podem pesquisar e ver os
resultados da documentação de dentro do Menu de ajuda.

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

Por quê: O Menu de ajuda é um local unificado para jornadas de aprendizagem, dicas de introdução, tópicos de ajuda contextual, além
de recursos que você criou para os usuários da sua organização.

O Menu de ajuda tem quatro seções principais. Você pode adicionar links apenas à seção de Ajuda personalizada.

• Ajuda personalizada – se você escolher adicionar esta seção, ela aparecerá no alto do Menu de ajuda em cada página no Lightning
Experience. Você pode dar um nome à seção e decidir que recursos exibir.

• Introdução – Recursos para ajudar usuários e administradores a começarem a usar o Lightning Experience. Diferentes recursos são
exibidos para usuários e administradores. À medida que você lê os recursos sugeridos, mais tópicos são girados no topo da lista para
que continue aprendendo algo novo.

• Ajuda para essa página – Assistência relevante à página para quando os usuários tiverem uma dúvida durante o trabalho. Se não
houver recursos sugeridos para a página, a seção ficará oculta.

Nota:  Módulos do Trailhead recomendados pela Salesforce aparecem tanto em Introdução quanto em Ajuda para esta página.
A seção Aprenda mais com o Trailhead disponível em versões anteriores foi removida para evitar redundância.

• Mais recursos – Links para atalhos do teclado e feedback são mostrados a todos. Os administradores também visualizam links para
suporte e notas de versão. Todas as pessoas podem pesquisar pela documentação do Salesforce no Menu de ajuda, ver os principais
resultados e ler tópicos sem deixar o aplicativo.

Nota:  A opção Pesquisar Ajuda do Salesforce, disponível em versões anteriores, foi removida para permitir pesquisa em
documentação dentro do Menu de ajuda.
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Como: Em Configuração no Lightning Experience, insira Menu de ajuda  na caixa de Busca rápida, em seguida, selecione Menu
de ajuda. Dê um nome à sua seção de ajuda personalizada e, em seguida, adicione até 15 recursos. Ative Personalizar o Menu de
ajuda para que os usuários vejam os recursos.

Se você quiser, poderá ocultar os recursos do Salesforce. Desative Mostrar conteúdo da Ajuda do Salesforce a usuários. A seção
Introdução, a seção Ajuda para esta página e a habilidade de pesquisar na documentação do Salesforce estão ocultas. Os links para
atalhos do teclado e feedback para o Salesforce são sempre exibidos. Como um administrador, você sempre visualiza todos os recursos.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Definir ajuda personalizada para a ajuda do Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Encontrar ajuda no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)
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Conversor de configuração do Lightning Experience: Verificar e preparar páginas do
Visualforce, verificar todos os objetos de uma vez
Use o Conversor de configuração do Lightning Experience para verificar as páginas do Visualforce da sua organização quanto a problemas
que afetem sua transição para o Lightning Experience. A ferramenta apresenta um relatório priorizado com recomendações e aplica
automaticamente folhas de estilo do Lightning Experience. Para a guia Botões de JavaScript e a guia Ações e botões, basta um clique
para procurar e ver todas as ações e botões de todos os objetos. Também estamos introduzindo uma maneira de mover ações e botões
para todos os objetos de uma vez.

NESTA SEÇÃO:

Preparar páginas do Visualforce para o Lightning Experience com o Conversor de configuração do Lightning Experience (beta)

A nova guia do Visualforce no Conversor de configuração do Lightning Experience pesquisa nas páginas do Visualforce da sua
organização problemas que podem afetar sua transição para o Lightning Experience. Ele agrupa páginas por perfis e prioriza as
correções necessárias por maior impacto ao usuário e menor nível de esforço. Se a ferramenta não puder resolver os problemas
detectados, você recebe instruções sobre como corrigi-los você mesmo. Você também pode usar a ferramenta para redefinir o estilo
da maioria das páginas para a nova interface aplicando automaticamente as folhas de estilo do Lightning Experience. A guia Visualforce
no Conversor de configuração substitui a Verificação do Visualforce e o relatório em PDF de preparação para o Visualforce gerado
pela Verificação de preparação do Lightning Experience.

Converter e mover rapidamente no conversor de configuração do Lightning Experience

Cansado de selecionar quais objetos varrer para obter as informações mais recentes sobre botões e ações do JavaScript? Em vez
disso, obtenha o quadro geral varrendo cada guia para os metadados relevantes de todos os objetos. Mover cada ação e botão deixa
você entediado? Mova todos eles, para todos os objetos, de uma só vez!

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Conversor de configuração do Lightning Experience

Preparar páginas do Visualforce para o Lightning Experience com o Conversor de configuração
do Lightning Experience (beta)
A nova guia do Visualforce no Conversor de configuração do Lightning Experience pesquisa nas páginas do Visualforce da sua organização
problemas que podem afetar sua transição para o Lightning Experience. Ele agrupa páginas por perfis e prioriza as correções necessárias
por maior impacto ao usuário e menor nível de esforço. Se a ferramenta não puder resolver os problemas detectados, você recebe
instruções sobre como corrigi-los você mesmo. Você também pode usar a ferramenta para redefinir o estilo da maioria das páginas para
a nova interface aplicando automaticamente as folhas de estilo do Lightning Experience. A guia Visualforce no Conversor de configuração
substitui a Verificação do Visualforce e o relatório em PDF de preparação para o Visualforce gerado pela Verificação de preparação do
Lightning Experience.

Importante:  Como um recurso beta, o recurso Páginas do Visualforce 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 Páginas do Visualforce na Trailblazer Community do Conversor de configuração do Lightning Exp.

58

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

Notas da versão do Salesforce Spring '19

https://help.salesforce.com/articleView?id=lcc_overview.htm&language=pt_BR
https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F93A000000DHGuSAO


Onde: Essa ferramenta está disponível no Lightning Experience e no Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer.

Quando: esse recurso está disponível em janeiro de 2019.

Quem: O recurso de Páginas do Visualforce exige permissões 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.

Converter e mover rapidamente no conversor de configuração do Lightning Experience
Cansado de selecionar quais objetos varrer para obter as informações mais recentes sobre botões e ações do JavaScript? Em vez disso,
obtenha o quadro geral varrendo cada guia para os metadados relevantes de todos os objetos. Mover cada ação e botão deixa você
entediado? Mova todos eles, para todos os objetos, de uma só vez!

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

Quando: Estas alterações serão implementadas em etapas a partir do início de 2019.

Por quê: Estivemos lendo seu feedback sobre o Conversor de configuração do Lightning Experience. A próxima iteração da ferramenta
oferece a você uma visão completa de sua organização e economiza seu tempo ao fazer as alterações necessárias.

• Nós substituímos as configurações, o impacto nos usuários e os botões de atualização por Procurar por botões JavaScript e
Procurar por ações e botões. Quando você varre, a ferramenta analisa todos os metadados relevantes para a guia para todos os
objetos. As informações de impacto do usuário também são calculadas. Enquanto a varredura ocorre, não é possível trabalhar nas
outras guias. A Salesforce envia a você um email quando a varredura for concluída. Quando você estiver de volta à ferramenta, será
recebido com uma lista atualizada de todos os itens da guia.

• Em vez de mover botões de um objeto por vez, você pode mover ações e botões de todos os objetos com suporte de uma vez.
Como parte desse atalho, ainda removemos o pacote de Ações inteligentes móveis e criamos os tipos de registro que faltavam. Para
analisar o que vamos atualizar, selecione um ou mais objetos e clique em Mover selecionados. Enquanto a movimentação ocorre,
não é possível trabalhar nas outras guias. Você recebe um email quando a movimentação for concluída.

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.

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)

59

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

Notas da versão do Salesforce Spring '19

https://lightning-configuration.salesforce.com/
https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F93A000000DHGuSAO
https://lightning-configuration.salesforce.com/
https://help.salesforce.com/articleView?id=lcc_overview.htm&language=pt_BR
https://help.salesforce.com/articleView?id=lcc_overview.htm&language=pt_BR


Dê seu feedback
A Salesforce quer saber a sua opinião! Nós estamos inovando continuamente de acordo com os feedbacks de nossos clientes. Um
formulário de feedback agora aparece no Lightning Experience para saber a opinião de nossos usuários. Você pode desativar o formulário.

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

Quando: Essa alteração entra em vigor em março de 2019.

Quem: Nós exibimos o formulário para um subconjunto aleatório de usuários em cada organização para obter uma ampla gama de
respostas.

Por quê: O formulário aparece na parte inferior do aplicativo. Os usuários podem preencher ou fechar o formulário.

Como: Para desativar o formulário, vá até a configuração no Lightning Experience, insira Assistência de adoção  na caixa de
Busca rápida, em seguida, selecione Assistência de adoção. Desmarque Formulário de feedback de produto Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Formulário de feedback de produto Salesforce (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Entre direto em seu modo de exibição de lista mais importante com listas
fixas
Você tem uma lista adequada que deseja que carregue como sua lista padrão? Agora você pode. Com listas fixas, todos os usuários
podem tornar qualquer lista como seu padrão.

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

Como: Para fixar uma lista não fixa, clique em seu ícone de pino. Para fixar uma lista diferente, selecione o modo de exibição de listas e
fixe-o em vez disso. A lista fixada padrão para todos os objetos é Visualizados recentemente.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Fixar modos de exibição de lista no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Imprimir uma página de registro
Imprima os principais detalhes e listas relacionadas de uma página de registro no Lightning Experience assim como no Salesforce Classic.
Especifique a visibilidade dos detalhes de registro na página imprimível e imprima a página do navegador. Esse recurso está disponível
para todos os usuários, para Conta, Campanha, Caso, Contato, Contrato, Lead, Oportunidade, Ordem e objetos personalizados.

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

Como: Na página inicial de um registro, clique em Modo de exibição de impressão. As seções e campos no modo de exibição de
impressão reflete o layout de página do usuário atual. As listas relacionadas refletem as preferências de lista relacionada do usuário atual.

O modo de exibição de impressão se abre com os detalhes de registro expandidos ou minimizados com base na visibilidade na página
inicial do registro. Você pode alterar a visibilidade para todos os detalhes do registro ou para seções de detalhes individuais. As listas
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relacionadas podem ser visualizadas no modo de exibição de impressão e não é possível modificar sua visibilidade para impressão.

Os administradores podem remover o botão Modo de exibição de impressão do layout da página de registro no Editor de layout de
página para desativar o recurso.

Agendador do Lightning: Simplificação de agendamento de compromissos
O Agendador do Lightning oferece a você as ferramentas de que precisa para simplificar o agendamento de compromissos.

NESTA SEÇÃO:

Criar compromissos personalizados com o Agendador do Lightning

Agrade seus clientes e os clientes potenciais agendando compromissos com a pessoa certa na hora e local certos. Use o Agendador
do Lightning para configurar rapidamente compromissos dentro dos fluxos de trabalho do Salesforce, como leads e referências,
oportunidades e contas. E, com maior visibilidade em compromissos, você pode atribuir recursos com mais eficiência e atender mais
bem às necessidades dos clientes.

Criar compromissos personalizados com o Agendador do Lightning
Agrade seus clientes e os clientes potenciais agendando compromissos com a pessoa certa na hora e local certos. Use o Agendador do
Lightning para configurar rapidamente compromissos dentro dos fluxos de trabalho do Salesforce, como leads e referências, oportunidades
e contas. E, com maior visibilidade em compromissos, você pode atribuir recursos com mais eficiência e atender mais bem às necessidades
dos clientes.

Onde: Esse recurso está disponível por um custo extra, nas edições Enterprise e Unlimited.

Por quê: Aqui estão algumas coisas que você pode fazer com o Agendador do Lightning.

• Crie registros que representam seus funcionários e adicione detalhes sobre suas habilidades, locais e disponibilidade.

• Defina locais de escritórios e horários de operação.

• Crie tópicos de compromissos, como abertura de conta ou aplicação de hipoteca.
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• Pesquise por funcionários com as habilidades certas para um compromisso, incluindo certificações e áreas de experiência.

• Agende compromissos do cliente e adicione detalhes sobre participantes necessários.

Como: Atribua as permissões relevantes e configure recursos de serviço e territórios.

CONSULTE TAMBÉM:

Novos objetos

Ajuda do Salesforce: Gerenciar compromissos com o Agendador do Lightning (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Personalizar compromissos de clientes com o Agendador do Lightning

Personalizar compromissos de pacientes e membros com o Agendador do Lightning

Salesforce Surveys: Ser global e ter mais insights com novos tipos de
pergunta
Agora você pode traduzir suas pesquisas, incluir tipos de pergunta diferentes, gerar convites de pesquisas direcionadas, criar relatórios
personalizados e definir datas de expiração para convites.

NESTA SEÇÃO:

Traduzir suas pesquisas

Fale o idioma de seus clientes. Conecte-se com seu público global traduzindo suas pesquisas em mais de 10 idiomas. Os participantes
de sua organização visualizarão automaticamente uma pesquisa em seu idioma padrão. Participantes de fora de sua organização
podem selecionar de uma lista de idiomas para os quais a pesquisa foi traduzida.

Obter insights de seus clientes com novos tipos de perguntas

Aproveite os dois novos tipos de pergunta para coletar dados mais refinados dos seus clientes. O tipo de pergunta Net Promoter
Score® (NPS®) avalia a fidelidade de seus clientes para seus produtos e serviços. Use o tipo de pergunta de Posição para medir as
preferências de seus participantes de uma lista de opções.

Criar relatórios personalizados para Net Promoter Score®, posição, classificação, pontuação e tipos de perguntas do seletor

Crie relatórios personalizados sobre respostas dos participantes para Net Promoter Score®, posição, classificação, pontuação e tipos
de perguntas do seletor.

Gerar convites de pesquisas para contas pessoais e contato

Amplie o escopo de sua pesquisa. Agora você pode gerar um convite de pesquisa personalizado para uma conta de contato ou
pessoal diretamente do registro.

Definir uma data de expiração para um convite de pesquisa

Decida a data exata em que você deseja que um convite de pesquisa expire. Você pode revisar a data de expiração em qualquer
ponto do ciclo de vida do convite.

Traduzir suas pesquisas
Fale o idioma de seus clientes. Conecte-se com seu público global traduzindo suas pesquisas em mais de 10 idiomas. Os participantes
de sua organização visualizarão automaticamente uma pesquisa em seu idioma padrão. Participantes de fora de sua organização podem
selecionar de uma lista de idiomas para os quais a pesquisa foi traduzida.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Developer e Unlimited em que as Pesquisas
do Salesforce estão habilitadas.
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Quem: Os tradutores em sua organização que possuem permissões do Workbench de tradução podem traduzir pesquisas nos idiomas
para os quais eles têm permissões.

Como: Os registros de pesquisa agora possuem uma guia de Idioma em que os tradutores podem visualizar e traduzir pesquisas nos
idiomas para os quais eles têm permissões.

Obter insights de seus clientes com novos tipos de perguntas
Aproveite os dois novos tipos de pergunta para coletar dados mais refinados dos seus clientes. O tipo de pergunta Net Promoter Score®

(NPS®) avalia a fidelidade de seus clientes para seus produtos e serviços. Use o tipo de pergunta de Posição para medir as preferências
de seus participantes de uma lista de opções.

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

Como: No Criador de pesquisa, clique na lista suspensa Adicionar pergunta para adicionar os novos tipos de perguntas à sua pesquisa.

Criar relatórios personalizados para Net Promoter Score®, posição, classificação,
pontuação e tipos de perguntas do seletor
Crie relatórios personalizados sobre respostas dos participantes para Net Promoter Score®, posição, classificação, pontuação e tipos de
perguntas do seletor.

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: Os administradores podem criar e exibir relatórios personalizados sobre respostas de pesquisas. Os proprietários da pesquisa e
os proprietários de convites de pesquisas podem criar relatórios personalizados para pesquisas ou convites que eles possuem. Os
administradores, proprietários de pesquisas e proprietários de convites de pesquisa podem compartilhar seus relatórios personalizados
com outras pessoas.

Gerar convites de pesquisas para contas pessoais e contato
Amplie o escopo de sua pesquisa. Agora você pode gerar um convite de pesquisa personalizado para uma conta de contato ou pessoal
diretamente do registro.

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

Como: Em um registro de conta de contato ou pessoal, clique em Obter convite de pesquisa.

Definir uma data de expiração para um convite de pesquisa
Decida a data exata em que você deseja que um convite de pesquisa expire. Você pode revisar a data de expiração em qualquer ponto
do ciclo de vida do convite.

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: Você pode definir uma data de expiração no registro de convite da pesquisa ou ao gerar um convite de pesquisa no Criador de
pesquisas ou para uma conta de contato ou pessoal.
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Aplicativos de console do Lightning: Utilitários pop-out, opções de subguia
e paridade de API
Espalhe seu fluxo de trabalho em diversas janelas com utilitários pop-out. Personalize suas subguias e promova-as para guias do espaço
de trabalho. Altere as cores da guia e edite títulos de guias do navegador com novos métodos de API.

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, não estão disponíveis
nos aplicativos de console do Lightning. Saiba mais.

NESTA SEÇÃO:

Abrir uma janela para a produtividade com utilitários pop-out (atualização crítica)

Destaca utilitários da barra de utilitários para suas próprias janelas separadas. Você pode organizar utilitários destacados e até mesmo
movê-los para monitores diferentes. Você pode interagir com um utilitário destacado em sua janela principal facilitando a realização
de diversas tarefas. Quando terminar de usar o utilitário, coloque-o de volta em sua barra de utilitários ou feche a janela.

Gerenciar seu espaço de trabalho com novas opções de subguia

A subguia recebeu uma merecida promoção! Se você estiver trabalhando em uma subguia e precisar de mais espaço, poderá
promover uma subguia para uma guia do espaço de trabalho. Também é possível atualizar uma subguia individual e personalizar
seus títulos e ícones.

Usar modelos de página de duas regiões para seus aplicativos de console

As três regiões têm mais espaço do que realmente precisa? Nós dois adicionamos modelos de página de duas regiões para aplicativos
de console: Console: Barra lateral esquerda fixada (2 regiões) e console: Cabeçalho fixado e barra lateral esquerda (2 regiões).

Usar componentes da Web do Lightning na barra de utilitários

Leve componentes da Web do Lightning (LWC) modernos e incrivelmente rápidos para a barra de utilitários adicionando o destino
lightning__UtilityBar  à sua metaconfiguração de LWC. Utilitários de LWC ainda não oferecem suporte para APIs ou
estão sendo usados como itens de utilitário de segundo plano.

Definir cores de guias, desativar pop-out de utilitários e editar títulos da guia de navegadores com APIs de JavaScript do console do
Lightning

Defina as cores da guia, desative o pop-out de utilitários e edite os títulos de guias do navegador. Com esses novos métodos, a API
de JavaScript do console do Lightning agora está em paridade com os métodos e eventos mais usados da API do Kit de ferramentas
de integração do Salesforce Console clássico.

Abrir uma janela para a produtividade com utilitários pop-out (atualização crítica)
Destaca utilitários da barra de utilitários para suas próprias janelas separadas. Você pode organizar utilitários destacados e até mesmo
movê-los para monitores diferentes. Você pode interagir com um utilitário destacado em sua janela principal facilitando a realização de
diversas tarefas. Quando terminar de usar o utilitário, coloque-o de volta em sua barra de utilitários ou feche a janela.

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.

Quando: O pop-out está automaticamente disponível para a maioria dos utilitários padrão na versão Spring '19. A atualização crítica
permite pop-out para utilitários personalizados. Essa atualização crítica será ativada para utilitários personalizados no dia 17 de junho
de 2019. Se um utilitário personalizado não estiver pronto para ser destacado ainda ou se você deseja que os usuários nunca possam
destacá-lo, desative o pop-out por utilitário.
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Como: Na barra de utilitários, abra um utilitário e, em seguida, clique no ícone de pop-out para abrir o utilitário em sua própria janela.

Você pode destacar esses utilitários padrão.

• Softphone de CTI aberta

• Histórico

• Rich text

• Gráfico de relatório

• Visualforce

• Fluxo

• Modo de exibição de listas

• Itens recentes

• Feed do Chatter

• Editor do Chatter

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Salesforce Console: Usar utilitários pop-out (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Gerenciar seu espaço de trabalho com novas opções de subguia
A subguia recebeu uma merecida promoção! Se você estiver trabalhando em uma subguia e precisar de mais espaço, poderá promover
uma subguia para uma guia do espaço de trabalho. Também é possível atualizar uma subguia individual e personalizar seus títulos e
ícones.

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: Use o novo menu suspenso em uma subguia para fechar, atualizar, personalizar ou promovê-la para uma guia do espaço de
trabalho.
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Usar modelos de página de duas regiões para seus aplicativos de console
As três regiões têm mais espaço do que realmente precisa? Nós dois adicionamos modelos de página de duas regiões para aplicativos
de console: Console: Barra lateral esquerda fixada (2 regiões) e console: Cabeçalho fixado e barra lateral esquerda (2 regiões).

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.

Usar componentes da Web do Lightning na barra de utilitários
Leve componentes da Web do Lightning (LWC) modernos e incrivelmente rápidos para a barra de utilitários adicionando o destino
lightning__UtilityBar  à sua metaconfiguração de LWC. Utilitários de LWC ainda não oferecem suporte para APIs ou estão
sendo usados como itens de utilitário de segundo plano.

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.

CONSULTE TAMBÉM:

Componentes da Web do Lightning (disponível ao público em geral)

Definir cores de guias, desativar pop-out de utilitários e editar títulos da guia de
navegadores com APIs de JavaScript do console do Lightning
Defina as cores da guia, desative o pop-out de utilitários e edite os títulos de guias do navegador. Com esses novos métodos, a API de
JavaScript do console do Lightning agora está em paridade com os métodos e eventos mais usados da API do Kit de ferramentas de
integração do Salesforce Console clássico.

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:

API do JavaScript do console do Lightning

Ser notificado sobre alterações não salvas

Guia do desenvolvedor do Salesforce Console: Métodos da API do console clássico com suporte na API do Console do Lightning (pode
estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Usar emblemas de agradecimento no Lightning Experience (Piloto)
Demonstre suas glórias para todos ou, pelo menos, em seu feed do Chatter. Os emblemas de agradecimento agora estão disponíveis
no Lightning Experience. Permita que seus colegas de trabalho saibam o quanto você os valoriza com nosso conjunto de emblemas de
agradecimento.

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

Nota:  Por ser um recurso piloto, os emblemas do Thanks no Lightning são uma prévia que não fazem parte dos "Serviços" segundo
seu acordo de assinatura principal 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 deste
recurso em qualquer período específico, e podemos desativá-lo a qualquer momento, sem responsabilidade perante você. Esse
recurso é somente para propósitos de avaliação. 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 usar os emblemas do Thanks no recurso do Lightning, entre em contato com suporte
ao cliente Salesforce.

Por quê: Agora, os usuários do Chatter podem agradecer por um perfil de usuário, um registro ou um grupo no Lightning Experience.
Fornecer o agradecimento é tão fácil quanto no Salesforce Classic. Clique na guia Agradecimentos de um feed do Chatter e, em seguida,
insira os detalhes do emblema.
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Crie e gerencie emblemas no Salesforce Classic. O Lightning Experience não oferece suporte a emblemas de recompensa.

Como: Entre em contato com o suporte ao cliente Salesforce para habilitar o piloto de Thanks. Após ter se inscrito, você pode acessar
as configurações dode Agradecimento no Salesforce Classic. Em Configuração, insira Work.com  na caixa Busca rápida e, em seguida,
selecione Configurações do Work.com.

CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange: Thanks e Links no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Pesquisa: Mais objetos pesquisáveis
Encontre resultados para mais objetos no Salesforce Classic e no Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Obtenha resultados de pesquisa para mais objetos

Os objetos Marca da conta, Relacionamento de conta, Consentimento de tipo de ponto de contato, Base legal de uso de dados,
Finalidade de uso de dados e Grupo de tipo de trabalho agora são pesquisáveis. O objeto Calendário é pesquisável por meio da
pesquisa no Lightning Experience.

Obtenha resultados de pesquisa para mais objetos
Os objetos Marca da conta, Relacionamento de conta, Consentimento de tipo de ponto de contato, Base legal de uso de dados, Finalidade
de uso de dados e Grupo de tipo de trabalho agora são pesquisáveis. O objeto Calendário é pesquisável por meio da pesquisa no
Lightning Experience.

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

CONSULTE TAMBÉM:

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

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

Aproveitar o maior armazenamento de dados
O cálculo de armazenamento de dados está mudando. Estamos aumentando o armazenamento mínimo de 1 GB para 10 GB. Muito
bom!

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Contact Manager, Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited.

Quando: O aumento começará a chegar às organizações no final de março de 2019.

Como: Por exemplo, se você tem as edições Professional ou Unlimited com 10 usuários, seu armazenamento é calculado como mostrado
a seguir. No caso de outras edições, consulte as alocações de licença de usuário que você recebeu, incluindo licenças de complemento.
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Depois de Spring '19Antes de Spring '19Edição

10 usuários * 20 MB por usuário, total de
200 MB + 10 GB. Total de armazenamento
de dados de 10,2 GB.

10 usuários * 20 MB por usuário, total de
200 MB. Arredondado para total de 1 GB de
armazenamento de dados.

Professional

10 usuários * 120 MB por usuário, total de
1,2 GB + 10 GB. Total de armazenamento
de dados de 11,2 GB.

10 usuários * 120 MB, total de
armazenamento de dados de 1,2 GB.

Unlimited

Abrir hyperlinks em campos de fórmula corretamente
Como mencionado nas notas da versão Spring '19, esta atualização crítica corrige um problema ao abrir hyperlinks em campos de
fórmula. Quando há campos de fórmula que possuem uma função HYPERLINK, o Lightning Experience ignora o valor de destino ao
tentar abrir o link. Essa atualização crítica garante que o valor de destino para hyperlinks seja ignorado, explicitamente configurado ou
definido por padrão. Essa atualização crítica será ativada na versão Summer '19, no dia 17 de maio de 2019.

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

Nota:  Se sua organização exibir a data de ativação automática de 10 de janeiro de 2019, ignore. Essa era a data original de ativação
da atualização crítica antes do adiamento. Quando a organização for atualizada para a versão Spring '19, a data de ativação
automática exibida será a correta.

Como: Em Configuração, insira Atualizações críticas  na caixa Busca rápida. Em seguida, selecione Atualizações críticas.
Para que o Lightning Experience cumpra os valores de destino para hyperlinks em campos de fórmula, clique em Confirmar.

Atualizar para limite de retenção para dados de histórico de campo
O Salesforce garante a retenção dos dados de histórico de campo por até 18 meses em sua organização e até 24 meses por meio da
API. Como anunciado na versão Winter '19, a partir da Spring '19, começaremos o processo de remoção dos dados de histórico de campo
com mais de 24 meses. Por causa da natureza contínua de exclusões em massa, os dados ainda podem estar disponíveis por algum
tempo após a versão Spring '19.

Onde: Essa política se aplica a todas as organizações criadas após 1 de junho de 2011 que não compraram o complemento Trilha de
auditoria de campo (FAT).

Nota: Se sua organização foi criada antes de 1 de junho de 2011, o Salesforce se compromete a manter seu histórico de campo
além do limite de 18 meses.

Como: Quando os dados de histórico de campo atingir o limite de 18 meses, o Salesforce os mantém por mais 6 meses, mas os dados
estarão acessíveis apenas por meio do Data Loader usando Exportar tudo ou a API queryAll(). Após o Salesforce excluir os dados,
não será possível usar a API getDeleted()  para recuperá-los.

Para garantir que você possa acessar seus dados de histórico de campo, compre o complemento FAT. O FAT 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
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o FAT, procure seu executivo de conta da Salesforce. Para ajuda na recuperação do histórico de campos antes que seja excluído, entre
em contato com o suporte ao cliente Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Notas da versão Winter '19: O limite de retenção para dados de histórico do campo agora é aplicado

Ajuda do Salesforce: Rastreamento do histórico de campo

Ajuda do Salesforce: Trilha de auditoria de campo

Ajuda do Salesforce: Exportar dados com o Data Loader

Guia do desenvolvedor: API queryAll()

Lightning Experience: Uma experiência de usuário moderna e
inteligente

O Lightning Experience é uma interface completamente reformulada. Melhor ainda, ele é desenvolvido na plataforma Lightning para
que a experiência possa se expandir e evoluir de acordo com as suas necessidades.

NESTA SEÇÃO:

Recursos do Lightning Experience nesta versão

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

Recursos do Lightning Experience diferentes ou não disponíveis na versão Spring '19

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
Entre direto em seu modo de exibição de lista mais importante com listas fixas

Imprimir uma página de registro

Aplicativos de console do Lightning: Utilitários pop-out, opções de subguia e paridade de API

Usar emblemas de agradecimento no Lightning Experience (Piloto)

Aproveitar o maior armazenamento de dados

Abrir hyperlinks em campos de fórmula corretamente

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

Gerar sua transição do Lightning Experience de um lugar
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O nome de alguns recursos no Assistente de migração do Lightning Experience foi alterado

Ativar o Lightning Experience (Atualização crítica)

Exibir recursos de assistência de adoção em ambientes de sandbox

Integração e assistência agora é assistência de adoção em Configuração

Adicionar recursos personalizados ao menu de ajuda atualizado do Lightning Experience

Conversor de configuração do Lightning Experience: Verificar e preparar páginas do Visualforce, verificar todos os objetos de uma vez

Dê seu feedback

Agendador do Lightning: Simplificação de agendamento de compromissos

Criar compromissos personalizados com o Agendador do Lightning

Salesforce Surveys: Ser global e ter mais insights com novos tipos de pergunta

Traduzir suas pesquisas

Obter insights de seus clientes com novos tipos de perguntas

Criar relatórios personalizados para Net Promoter Score®, posição, classificação, pontuação e tipos de perguntas do seletor

Gerar convites de pesquisas para contas pessoais e contato

Definir uma data de expiração para um convite de pesquisa

Pesquisar

Obtenha resultados de pesquisa para mais objetos

Essentials
Sales e Service – Dois em um

Localizar recursos úteis e conteúdo recomendado com a ajuda no aplicativo

Adicione ou reduza usuários para refletir sua equipe em mudança

Gerenciar as informações de sua equipe e permissões na página de usuários

Criar um Call Center com o fluxo de configuração de suporte ao Voice

Conhecer Leads e Oportunidades no fluxo de configuração dos estágios de vendas

Vendas
High Velocity Sales: Aceleração de sua equipe de vendas com cadências de vendas e filas de trabalho

Sales Cloud Einstein: Pontuação de oportunidade para todos os usuários, grandes melhorias na Captura de atividades do Einstein e mais
relatórios

Lightning Data: Atualizar dados automaticamente

Principais recursos de vendas

Previsões colaborativas: Previsão de família de produtos por território, Compartilhamento de previsão de território e Intervalo de previsão
expandido

Gerenciamento de território Enterprise: Opções de compartilhamento com base em território e aprimoramentos em previsões de território

Contas: Remoção de equipe de conta, Transferência de registros relacionados para um novo proprietário

Oportunidades: Remover uma equipe no Lightning Experience
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Outras alterações nos recursos centrais de vendas

Recursos de produtividade

Captura de atividades do Einstein: Novos recursos de sincronização, compartilhamento expandido, melhores métricas e aprimoramentos
em insights de email

Experiência de email: Melhor aplicação de privacidade de email, capacidade de enviar emails não comerciais, mais detalhes de status
de emails de lista e limites expandidos

Modelos de email: Pastas, compartilhamento e relatórios de modelo

Atividades em tarefas: Criação e fechamento de eventos facilitados

Lightning Dialer: Rastrear o resultado de cada chamada

Aplicativo Salesforce Inbox: Modelos do Lightning Experience, notificações de Android, insights de email compostos

Notas: Diga adeus a caracteres não seguros em notas

Calendário: Mais maneiras de manter-se organizado no Lightning Experience

Integração com o Google

Integração ao Gmail: Extensão do Chrome combinada, Fila de trabalho de High Velocity Sales e mais opções de registro e email

Lightning Sync: Consultar alterações de participantes feitas por meio da API em calendários Google

Integração com a Microsoft®

Integração com o Outlook: Fila de trabalho de High Velocity Sales, mais opções de registro e suporte para autenticação de dois fatores
e Outlook 2019

Lightning Sync para Microsoft® Exchange: Sincronização de série de eventos (disponível ao público em geral) e melhorias de sincronização
de participantes

Salesforce para Outlook: Mais alternativas baseadas em nuvem e a versão instalável mais recente

Salesforce CPQ and Billing: Faturamento expandido, opções de emenda e programações de consumo para resumos de uso

Salesforce CPQ: Programações de consumo para resumos de uso e outras opções de alteração

Salesforce Billing: Novas opções de faturamento para resumos de uso e assinaturas contínuas

Pardot

Visualizar o desempenho do ativo de marketing em campanhas (disponível ao público em geral)

Configurar o B2B Marketing Analytics com facilidade

Pontuar clientes potenciais na atividade de engajamento

Serviço
Einstein

Economizar tempo dos agentes e melhorar a precisão e integridade com a Classificação de caso do Einstein

Avaliar quão bem seus bots compreendem seus clientes

Tornar seus bots mais inteligentes com classificação e feedback de entrada do cliente

Colocar seus bots para trabalharem em seu canal de mensagens de texto SMS

Configurar bots do Einstein mais facilmente com configurações de canal no Criador de bots

Criar bots independentes de canal

Conferir o Painel de desempenho de bots aprimorado
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Conhecer nossa nova terminologia de bots

Sugerir as recomendações certas com o Einstein Next Best Action (disponíveis ao público em geral)

Field Service

Gerenciar equipes de serviço mais rapidamente (Beta)

Personalizar preferências de feed de compromisso de serviço

Filtrar rapidamente no Gantt

Codificar por cores do console do supervisor

Criar itens de linha de ordem de trabalho para cada ativo em um plano de manutenção

Criar compromissos de serviço para leads

Criar seus próprios ícones para o Gantt

Classificar períodos por data ao agendar compromissos

Controlar acesso ao cancelamento de agendamento em massa

Exibir ausências no modo de exibição Vários dias

Confira o conteúdo aprimorado da ajuda do Field Service

Aplicativo Field Service Mobile: Bem-vindo à versão 5.0

Knowledge

Abrace o futuro com a Ferramenta de migração do Lightning Knowledge (disponível ao público em geral)

Gerenciar seus artigos com ações do Lightning Experience

Anexar arquivos a emails com o Lightning Knowledge

Exibir arquivos relacionados em artigos em comunidades

Incorporar vídeos Ooyala em artigos do Knowledge

Canais

Mensagens: Acesso a transcrição, bots do Einstein por SMS e roteamento baseado em habilidades

Comunidades: Permitir que seus clientes solicitem uma chamada do suporte

Bate-papo: Acesso de transcrição expandido e roteamento baseado em habilidades

Telefone: Pop-out de softphone e um fluxo de configuração orientado para CTI aberta

Atendimento ao cliente social: Prevenção de mensagens do Facebook duplicadas e registros mesclados com personagens sociais e
publicações sociais

Snap-Ins para aplicativos móveis: Dar aos clientes uma experiência de bate-papo mais rica

Snap-Ins para Web: Posições na fila para transferências, conferências por bate-papo e pós-bate-papo atualizado

Gerenciamento de caso

Console de serviço: Mais conveniência para administradores, agentes e clientes

Fluxo do Lightning para serviço: Implantações reutilizáveis e fluxos pausados fáceis de encontrar

Casos: Aprovação de email, Hierarquia de casos, Funções de contato e o botão Aceitar caso

Omni-Channel: Roteamento baseado em habilidades para bate-papos e textos, roteamento para solicitações de contato, aprimoramentos
no Supervisor Omni e Roteamento baseado em atributos (Beta)

Produtividade dos agentes: Datas relativas e fechar guia para macros
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Agendador do Lightning: Simplificar o agendamento de compromissos

Outras alterações

Configurar suporte offline e registros relacionados no fluxo de configuração do Live Agent

Obter IoT no Service Cloud Unlimited Edition para um melhor atendimento ao cliente

Análise de dados
Relatórios e painéis

Relatórios: Relatórios combinados do Lightning (disponíveis ao público em geral), Página de execução aprimorada (disponível ao público
em geral) formatação condicional (Beta), relatórios de rastreamento de histórico de exibição

Painéis: Layouts de 12 colunas, Colunas de fórmula em tabelas do Lightning, Componentes de métrica compactos

Assinaturas: Assinaturas de relatórios e painéis para usuários, grupos e painéis

Einstein Analytics

Configuração e integração de dados: Novo conector do Google Analytics, SAQL nos filtros de fluxo de dados, Agendamento de fluxo de
dados com base em eventos

Criação de aplicativos: Aplicativo de análise, Modelos de painel inteligentes, Links de página do painel, Personalizações de gráfico de
combinação

Inteligência analítica: Einstein Data Insights (Geralmente disponível), Aprimoramentos do Einstein Discovery

Extensão do Analytics: Menus de ação em comunidades, suporte aprimorado para o aplicativo Salesforce móvel

Analytics para usuários finais: Guia passo a passo do Studio, Listas de reprodução de vídeo, Aplicativos móveis

Comunidades
Comunidades móveis: Apresentamos o Salesforce Mobile Publisher para Community Cloud

Comunidades do Lightning

Atualizar sua comunidade do Lightning para o modelo mais recente

Atualizar seletores no menu de navegação, artigos relacionados e artigos mais comentados por tópico

Traduzir itens de feed em questão

Aumentar o engajamento de membro com missões

Mover itens de feed para um melhor local

Ajudar seus membros a permanecerem no tópico

Obter mais do CMS para Community Cloud (Beta)

Usar a lista relacionada Arquivos para artigos do Knowledge em comunidades

Votos favoráveis afetam cartões de influência e curtidas recebidas

Aprimoramentos de exportação de tema e modelo

Comprovar sua vinculação com chamadas de API de navegação

Receber carregamentos de página mais rapidamente em sua comunidade

Adicionar hyperlinks às suas publicações na comunidade e comentários

Fornecer mecanismos de pesquisa com instantâneos de conteúdo mais atuais
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Adicionar propriedades de SEO dinâmico a páginas de mais detalhes do objeto

Ficar por dentro do seu SEO

Componentes do Lightning no Community Builder

Usar componentes personalizados da Web do Lightning em comunidades

Aproveitar ao máximo seu código com os componentes do Lightning Container em comunidades

Ações e ofertas recomendadas a seus usuários (disponível ao público em geral)

Capturar o feedback sobre a utilidade do conteúdo da comunidade

Ajudar clientes a obter respostas rapidamente e diminuir a carga do seu suporte

Adicionar um botão para permitir que membros da comunidade solicitem uma chamada do suporte

Estilizar seus botões com mais propriedades de estilo

Adicionar estilos aos seus tópicos em destaque

Definir uma ordem de classificação de feed padrão no Community Builder

Use edição em linha em detalhes do registro

Tomar o controle de opções em listas de registros

Obter mais componentes em seu modelo de portal de conta do cliente

Públicos

Faça mais de forma mais fácil com o Editor de públicos atualizado

Criar fórmulas de público personalizadas

Aumentar os recursos de público com novos critérios e tipos de dados

Comunidades de parceiros

Criar relacionamentos de conta de parceiro e regras de compartilhamento de dados (disponível ao público em geral)

Atualizar campos de conta de parceiro em oportunidades e leads

Permitir que parceiros gerenciem seus próprios orçamentos com hierarquias de orçamentos

Usuários internos e administradores podem exibir e gerenciar membros da comunidade a partir de contas

Mesclar informações de marca da conta para contas duplicadas

Compartilhamento e segurança

Usar conjuntos de compartilhamento com campanhas, oportunidades e ordens (disponível ao público em geral)

Usar conjuntos de compartilhamento com contatos com diversas contas (disponível ao público em geral)

Ativar padrões externos de toda a organização em organizações com comunidades ou portais (Atualização crítica)

Atribuir um nível de política de segurança de conteúdo à sua comunidade

Evitar erros de CSP ao usar o CMS Connect

Descobrir e resolver problemas do recurso de CSP

Ativar a proteção contra clickjack mais facilmente no Community Builder

Restringir o acesso de usuários da comunidades a casos (disponível ao público em geral)

Ver o que seus usuários convidados visualizam

Definir o cookie iframeDomain em sites e comunidades no Internet Explorer

Localizar solicitações de login e mensagens de erro para descoberta de login
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Dar a novos usuários uma ideia de sua comunidade antes de eles se inscreverem

Criar sua própria página Verificar para inscrições de comunidade

Atualização crítica "Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Community Builder, Site.com Studio e arquivos de conteúdo"
adiada

Arquivos em comunidades do Lightning

Rastrear status na página de detalhes do arquivo da comunidade

Permitir que usuários convidados da comunidade carreguem arquivos

Outras alterações em comunidades

Controlar a visibilidade do usuário da comunidade (Disponível ao público em geral)

Criar relatórios sobre o uso de tópico de uma comunidade

Realizar ação no Salesforce dos painéis do Analytics

Chatter
Seleções de classificação são persistentes

Adicionar hyperlinks às suas publicações e comentários

URLs de redirecionamento são mais curtos e mais informativos

Criar relatórios sobre tópicos e publicações que os usam

Arquivos
Atualizar arquivos de ativos em pacotes gerenciados

Organizar sua biblioteca de ativos com pastas

Consultar todos os arquivos

Integre documentos do Quip totalmente funcionais diretamente no Salesforce (beta)

Financial Services Cloud
Personalizar compromissos de clientes com o Agendador do Lightning

Obtenha percepções do cliente rapidamente com o Einstein Analytics para Financial Services

Identifique clientes de serviços financeiros para ação imediata com a Análise de segmentação de cliente

Personalização
Einstein: Next Best Action e Criador de previsão

Einstein Prediction Builder: Aprimorados os recursos de Pontuação, Notificações e Novo fluxo de configuração (disponível ao público
em geral)

Einstein Next Best Action: Usar estratégias para recomendar ações e ofertas (disponível ao público em geral)

Criar uma estratégia de ação para produzir ações e ofertas recomendadas

Fluxo do Lightning

Crie fluxos mais intuitivamente com o Flow Builder
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Design de processo e fluxo: Acesso a dados externos, modelos de processo e fluxo, fluxos de solicitação de ajuda e comunidades

Distribuição de fluxo: Fluxos recomendados com Next Best Action, implantações de ação guiada e snap-ins que permitem que os usuários
convidados executem fluxos

Testar ações agendadas do processo e eventos de retomada de fluxo com Apex

Salesforce Connect

Acompanhe as alterações de dados em objetos externos mais facilmente (beta)

Conectar seus usuários a mais dados externos com maiores limites por hora

Validar suas conexões com dados de objetos externos

Adaptador OData 2.0 aprimorado para Salesforce Connect

Usar objetos externos em processos e fluxos

Atualizações relacionadas para desenvolvedores

Lightning App Builder

Alternar sua página do Lightning para um modelo diferente

Sugerir recomendações e ofertas aos seus usuários do Lightning Experience (disponível ao público em geral)

Adicione documentos do Quip diretamente a registros do Salesforce (beta)

Adicionar o componente de fila de trabalho a painéis de aplicativos de email

O componente de rich text usa o editor de texto do Quill

Os rótulos de modelo da página do Lightning padrão foram alterados

Rótulos melhores para formatos em regras de visibilidade de componente

Proteção de dados e privacidade

Ajustar seu rastreamento de privacidade de dados com novos objetos

Combinar solicitações de API de consentimento em uma chamada com o ponto de extremidade de diversas ações

Mesclar registros de privacidade de dados no Lightning Experience

Adicionar informações demográficas a seus registros de privacidade de dados

Relatar histórico de campo para registros de privacidade de dados

Classificar seus dados sigilosos para oferecer suporte às suas políticas de gerenciamento de dados (Beta)

Globalização

Conectar-se com mais clientes com novos idiomas da plataforma

Entender corretamente com idiomas da direita para a esquerda (Beta)

O Workbench de tradução oferece suporte à tradução de pesquisa

Compartilhamento

Obter novas opções de compartilhamento com o gerenciamento de território Enterprise

Documentação de regras de compartilhamento melhorada

Configuração geral

Criar objetos grandes personalizados em Configuração

Atribuir páginas iniciais padrão com base no aplicativo do Lightning

Atribuições de perfil de página inicial não podem mais ser editadas em aplicativos do Classic que são visíveis no Lightning
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Verificar as referências de um campo antes de editá-lo (Beta)

Incluir nomes de Apex reservados no esquema de serviços externos

Adicionar um prefixo do namespace a propriedades de estado de pageReference e parâmetros de consulta

Envie o ID de sessão em mensagens enviadas com segurança

Atualização crítica "Verificar se os registros enviados em segundo plano são encaminhados para o processo de aprovação correto" foi
adiada

Segurança e identidade
Autenticação e identidade

Criar uma página de login de primeira identidade com a descoberta de login de Meu domínio

Autenticar seus usuários com certificados

Localizar solicitações de login e mensagens de erro personalizadas para descoberta de login

Aperfeiçoar integrações do aplicativo Connect com Pontos de extremidade do OAuth 2.0 (Disponível ao público em geral)

Segredos de cliente de aplicativo conectado OAuth 2.0 requer mais caracteres

Criar sua própria página Verificar para inscrições de comunidade

Enviar verificações de email assíncrono

Criar usuários de identidade externa leves e sem contato (disponível ao público em geral)

Exibir e revogar dispositivos com o gerenciamento de dispositivos (Beta)

Enviar usuários a um URL personalizado quando eles fizerem logout

Redirecionar usuários para seu site da Web após o autorregistro

Incluir ainda mais caracteres especiais em senhas

Obter mais segurança com uma lista de bloqueio de senha atualizada

Definir a política de segurança da sessão para garantir o acesso a papéis de edição

Adiada "Estabilizar o nome de host para Meus URLs de domínio em sandboxes" (atualização crítica)

Salesforce Shield

Criptografia de plataforma Shield: Chaves em apenas cache disponíveis ao público em geral, criptografia de segundo plano de
autoatendimento e mais compatibilidade em nuvens

Monitoramento de eventos: Novos tipos de evento para solução de problemas de Apex e assistente de política de transição aprimorado

Implantação
Clonar, implantar, carregar e validar conjuntos de alterações com menos cliques

Componentes novos e alterados para conjuntos de alterações

Salesforce IoT
Melhorar a experiência do cliente com IoT no Service Cloud Unlimited Edition

Aproveitar um processo de configuração mais fácil para criar contextos

Mostre seus dados de IoT do Salesforce no Field Service Lightning móvel para Android
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Desenvolvimento
Componentes do Lightning: Apresentando componentes da Web do Lightning

Visualforce: Exibir um toast no JavaScript, compatibilidade de componente aprimorada e atualização crítica adiada

Apex

API

Metadados personalizados: Configurar valores de campo padrão com tipos de metadados personalizados

Salesforce CLI: Versão pré-lançamento, Gerador de plug-in do Salesforce

Extensões do Salesforce para VS Code: Suporte de componente da Web do Lightning, refatoramento do Apex, desativação futura do
IDE do Force.com

Parceiros de AppExchange

Processos comerciais pré-criados do pacote que os assinantes podem abrir e criar com base neles

Processos e fluxos inativos do pacote

O suporte para formulários da Web do Trialforce está acabando

Mensagens corporativas

Manter seus dados externos atualizados com a captura de dados de alteração (disponível ao público em geral)

Ajustar a escala dos seus aplicativos baseados em eventos com eventos de plataforma de alto volume (Disponível ao público em geral)

Monitorar seu uso de evento de plataforma de volume padrão

Novos códigos de status para falhas de publicação de evento

Inscrever-se em eventos de plataforma padrão em processos e fluxos

Sandboxes

Economizar tempo com clonagem de sandboxes (disponível ao público em geral)

Formato mais simples para endereços de email em sandboxes

Itens novos e alterados para desenvolvedores

Componentes do Lightning: Itens novos e alterados

Apex: Itens novos e alterados

API: Itens novos e alterados

Salesforce CLI: Comandos novos e alterados

Dev Hub: Nova licença de acesso limitado

Organizações teste: Ambientes do Salesforce configuráveis

Conteúdo do documento
Criar seus próprios plugins do Salesforce CLI com um novo guia do desenvolvedor

Conteúdo de Integração ao Gmail e ao Outlook adicionado

Assistir a vídeos (somente em inglês)
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Recursos do Lightning Experience diferentes ou não disponíveis na versão
Spring '19
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.

Produtividade
Modos de exibição de calendário

Na visualização de evento, tipo, hora, duração, participantes e email não são visíveis.

Para eventos de calendário públicos, de recurso e de outro usuário, você pode ver o assunto, a hora de início e a hora de término
nos detalhes da visualização de evento, mas não outros campos adicionados ao layout compacto.

Série de eventos

• Se você ativou a criptografia da plataforma para Descrição de evento, séries de evento criadas durante a versão Winter '19 não
serão criptografadas automaticamente. Para criptografar séries criadas durante a versão Winter '19, edite a série de eventos.
Eventos que são atualizados para cair fora do padrão da série não são criptografados com a série. Para criptografar essas exceções
nessa série, edite a ocorrência individual.

• Você pode adicionar arquivos e notas relacionados a eventos individuais em uma série, mas não a série como um todo.

• Se você criar uma série no Lightning Experience, não poderá atualizar ou excluir a série do Salesforce Classic.

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

• Não é possível editar a série de eventos que ficam fora do padrão da série.

• Se você editar os seguintes campos para uma série de eventos, os eventos que ficarão fora do padrão da série serão atualizados
junto com a série. Alterações anteriores nesses eventos não são mantidas.

– Caixa de seleção de evento de dia inteiro

– Horário de início ou término

– Padrão de recorrência

– Data de início ou término da recorrência

– Local

• Editar o campo Atribuído a para uma série de eventos não atualiza eventos que ficam fora do padrão da série. Reatribua esses
eventos ao novo proprietário individualmente.

• Se você agendar uma série com eventos que ocorreram mais de 180 dias no passado, todos os eventos na série não serão
exibidos em seu calendário. Você poderá ver o primeiro evento na série e eventos que ocorrem dentro de 180 dias a partir da
data atual.
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Salesforce Essentials: Vendas e serviço combinados, ajuda no
aplicativo, atualizações no gerenciamento de usuários e fluxos de
configuração

O Sales Essentials e o Service Essentials estão presentes em um único produto: Salesforce Essentials. Use a ajuda no aplicativo para
encontrar recursos sem sair do Salesforce. Adicione e reduza licenças do usuário para garantir que você possua o número certo para sua
equipe e gerencie seus usuários na página Usuários redefinida em Configuração. Use o novo fluxo de configuração do Suporte ao Voice
para integrar um sistema de suporte de voz de terceiros com o Salesforce e aprenda mais sobre leads e oportunidades no fluxo de
configuração de Estágios de vendas.

NESTA SEÇÃO:

Sales e Service – Dois em um

Sales Essentials e Service Essentials estão juntos em um único produto: Salesforce Essentials. Queremos que suas ferramentas de
suporte ao cliente e vendas se integrem perfeitamente, independentemente de você está gerenciando negócios ou solicitações de
suporte ao cliente. Todos os clientes do Essentials possuem acesso aos recursos do Sales e Service.

Localizar recursos úteis e conteúdo recomendado com a ajuda no aplicativo

Busque ajuda e veja recursos recomendados sem perder seu lugar no Salesforce. Com a ajuda no aplicativo, receba a ajuda de que
precisa e quando precisa para que possa manter-se no caminho certo e ser mais produtivo. Se precisar de suporte adicional, registre
um caso e conecte-se com um de nossos técnicos do Essentials.

Adicione ou reduza usuários para refletir sua equipe em mudança

Faça ajustes no número de seus usuários rapidamente. Nada mais de chamadas telefônicas ou trocas de email apenas para conseguir
o número certo de licenças para seus negócios independentemente de você estar adquirindo o Essentials pela primeira vez ou
ajustando o número de pessoas usando o Salesforce.

Gerenciar as informações de sua equipe e permissões na página de usuários

À medida que sua equipe cresce e muda, você precisa convidar, atualizar e desativar usuários. Exiba e atualize informações do usuário,
redefina senhas e atribua perfis e conjuntos de permissões na página Usuários redefinida em Configuração.

Criar um Call Center com o fluxo de configuração de suporte ao Voice

Integre seu sistema de suporte à voz de terceiros com o Salesforce para que sua equipe possa atender chamadas do console de
serviço. Nosso fluxo de configuração orientado vai guiá-lo ao conectar-se com seu provedor de voz, instalar o pacote do AppExchange
de que você precisa e selecionar os usuários que podem atender chamadas.

Conhecer Leads e Oportunidades no fluxo de configuração dos estágios de vendas

Personalize cada estágio de seu processo de vendas, do topo do seu funil com leads ao fechamento do negócio com oportunidades.
Anteriormente, esse fluxo criava apenas estágios de oportunidade. Além disso, receba o contexto de que precisa para criar o melhor
caminho para sua equipe com uma nova tela de início que explica leads e oportunidades.

Sales e Service – Dois em um
Sales Essentials e Service Essentials estão juntos em um único produto: Salesforce Essentials. Queremos que suas ferramentas de suporte
ao cliente e vendas se integrem perfeitamente, independentemente de você está gerenciando negócios ou solicitações de suporte ao
cliente. Todos os clientes do Essentials possuem acesso aos recursos do Sales e Service.

Onde: Essa alteração se aplica à Essentials Edition.

Como: Alterne entre o Sales e Service usando o Iniciador de aplicativos.

82

Salesforce Essentials: Vendas e serviço combinados, ajuda
no aplicativo, atualizações no gerenciamento de usuários e

fluxos de configuração

Notas da versão do Salesforce Spring '19



Localizar recursos úteis e conteúdo recomendado com a ajuda no aplicativo
Busque ajuda e veja recursos recomendados sem perder seu lugar no Salesforce. Com a ajuda no aplicativo, receba a ajuda de que
precisa e quando precisa para que possa manter-se no caminho certo e ser mais produtivo. Se precisar de suporte adicional, registre um
caso e conecte-se com um de nossos técnicos do Essentials.

Onde:

Como:  Na página inicial, selecione .

Adicione ou reduza usuários para refletir sua equipe em mudança
Faça ajustes no número de seus usuários rapidamente. Nada mais de chamadas telefônicas ou trocas de email apenas para conseguir
o número certo de licenças para seus negócios independentemente de você estar adquirindo o Essentials pela primeira vez ou ajustando
o número de pessoas usando o Salesforce.

Onde:  Essa alteração se aplica à Essentials Edition.

Como:  Selecione  e depois Usuários. Para ajustar o número de licenças, selecione Gerenciar licenças e informe-nos de quantas
instâncias você precisa.

Gerenciar as informações de sua equipe e permissões na página de
usuários
À medida que sua equipe cresce e muda, você precisa convidar, atualizar e desativar usuários. Exiba e atualize informações do usuário,
redefina senhas e atribua perfis e conjuntos de permissões na página Usuários redefinida em Configuração.

Onde: Essa alteração se aplica à Essentials Edition.
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Criar um Call Center com o fluxo de configuração de suporte ao Voice
Integre seu sistema de suporte à voz de terceiros com o Salesforce para que sua equipe possa atender chamadas do console de serviço.
Nosso fluxo de configuração orientado vai guiá-lo ao conectar-se com seu provedor de voz, instalar o pacote do AppExchange de que
você precisa e selecionar os usuários que podem atender chamadas.

CONSULTE TAMBÉM:

Configurar CTI aberta com experiência guiada

Conhecer Leads e Oportunidades no fluxo de configuração dos estágios
de vendas
Personalize cada estágio de seu processo de vendas, do topo do seu funil com leads ao fechamento do negócio com oportunidades.
Anteriormente, esse fluxo criava apenas estágios de oportunidade. Além disso, receba o contexto de que precisa para criar o melhor
caminho para sua equipe com uma nova tela de início que explica leads e oportunidades.

Onde: Essa alteração se aplica à Essentials Edition.

Por quê: A nova tela de início o ajuda a compreender mais bem como leads e oportunidades trabalham juntos para beneficiar sua
equipe durante todo o processo de vendas.

A etapa dos estágios no fluxo permite que você personalize status de lead e estágios de oportunidade para que possa rastrear mais
facilmente onde e como seus leads se convertem em oportunidades. Recomendamos estágios para usar com base em clientes como
você, então, você pode personalizá-los de acordo com seus negócios exclusivos.
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Salesforce Einstein: Classificação de caso, relatórios para Insights e
contatos e pontuação de comportamento do Pardot (disponível ao
público em geral)

O Einstein traz relatórios sobre insights e sugestões de contato, ao mesmo tempo que aumenta o que você recebe de relatórios com o
Einstein Data Insights. Melhor sincronização, compartilhamento e métricas com a Captura de atividades do Einstein, além de Classificação
de caso e bots mais inteligentes, tornam os agentes e os administradores mais eficientes. O Criador de previsão oferece a você o impacto
de cada previsor em seu modelo e o notifica quando está pronto.

É assim que o Einstein o ajuda a trabalhar de maneira mais inteligente.

Vendas
Captura de atividades do Einstein: Ir ao próximo nível com os recursos de sincronização, compartilhamento aprimorado e
melhores métricas

Sincronize contatos e eventos. Compartilhe atividades com colegas que não usam a Captura de atividades do Einstein. Obtenha uma
melhor compreensão de atividades com métricas de atividade e um painel de Atividades aprimorado. Além disso, faça mais coisas com
os Insights de email do Einstein e Conexões recomendadas.

Insights do Einstein: Criar relatórios com base em insights

Agora você pode criar relatórios e painéis relacionados a insights de oportunidade e conta. Obtenha uma melhor compreensão de seus
clientes, por exemplo, executando relatórios que exibem todos os insights para contas ou oportunidades específicas.

Contatos automatizados do Einstein: Criar relatórios com base em sugestões

Você pode criar relatórios e painéis relacionados a sugestões de contato e sugestões de papel de contato da oportunidade. Por exemplo,
use relatórios para obter uma exibição rápida de quais sugestões o Einstein adicionou ao Salesforce e para quais contas.

Oferecer pontuações de oportunidades a mais usuários
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Agora todos podem priorizar oportunidades e fechar mais negócios. Se você tem pelo menos uma licença do Sales Cloud Einstein, nós
ativaremos a Pontuação de oportunidade do Einstein para todos os usuários do Salesforce em sua empresa. Usuários que estão atribuídos
a uma licença do Sales Cloud Einstein visualizam pontuações sobre todas as oportunidades, enquanto todos os outros usuários visualizam
pontuações sobre uma quantidade limitada de oportunidades.

Ver pontuações de oportunidades em mais locais

As pontuações de oportunidade agora estão no modo de exibição de lista Visualizadas recentemente, em que elas são exibidas como
uma tabela. Portanto, os representantes de vendas podem trabalhar a partir de uma lista priorizada de oportunidades com menos cliques.

Pontuar clientes potenciais na atividade de engajamento

Seus clientes potenciais geram muitos dados, mas é difícil saber o que fazer com eles. O Einstein analisa as atividades de seus clientes
potenciais do Pardot e classifica seu engajamento para que você possa se concentrar nas pessoas mais importantes para seus negócios.
Coloque o componente de Pontuação do Einstein nos registros de seus clientes potenciais para visualizar insights granulares significativos.

Serviço
Economizar tempo dos agentes e melhorar a precisão e integridade com a Classificação de caso do Einstein

Use a Classificação de caso do Einstein para recomendar ou preencher valores de campo de lista de opções e caixa de verificação para
novos casos com base em dados passados. Exiba essas recomendações para seus agentes no Console de serviço no Lightning Experience
e no Salesforce Classic. No Lightning Experience, seus agentes veem recomendações no componente de registro relacionado.

Avaliar quão bem seus bots compreendem seus clientes

A página de Gerenciamento de modelos fornece métricas sobre a qualidade do modelo de intenção de seus bots e uma visão detalhada
em intenções individuais. Use as informações para ajustar as intenções e melhorar quão bem seu bot compreende seus clientes.

Tornar seus bots mais inteligentes com classificação e feedback de entrada do cliente

Revise como um bot classifica o que seus clientes digitam no bate-papo e, em seguida, aprove, ignore ou reclassifique cada entrada
para a intenção adequada. Esse processo de feedback ajuda seu bot a aprender e se tornar mais inteligente com o tempo.

Colocar seus bots para trabalharem em seu canal de mensagens de texto SMS

Crie seu bot de uma vez e implante-o no canal de mensagens de texto SMS do LiveMessage além de no canal de bate-papo do Live
Agent.

Configurar bots do Einstein mais facilmente com configurações de canal no Criador de bots

Está confuso sobre quando configurar seu bot para trabalhar com o LiveAgent? Você não está sozinho! Nós facilitamos a configuração
de canal movendo-a para o Criador de bots.

Criar bots independentes de canal

Você planeja colocar seu bot para trabalhar em canais do Live Agent e de mensagens de texto SMS? Em caso afirmativo, confira as novas
variáveis de contexto e a variável do sistema que permitem que seu bot colete informações do cliente independentemente do canal.
Não há a necessidade de ações de regra de formulário pré-bate-papo ou código personalizado.

Conferir o Painel de desempenho de bots aprimorado

Agora você pode filtrar por data e canal (bate-papo, mensagem) no Painel de desempenho. E você tem mais maneiras de compreender
o desempenho de seus bots: Principais últimos diálogos, sucesso de escalação, uso do Einstein Intent e interações.

Conhecer nossa nova terminologia de bots

Para oferecer suporte ao processamento de idioma natural, estamos apresentando o termo enunciado e diferenciando-o de entrada do
cliente.
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Análise de dados
Aprenda mais com seus relatórios com o Einstein Data Insights (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.

Analisar mais dados com o dobro do limite de linhas

O Einstein Discovery pode criar histórias de conjuntos de dados do Einstein Analytics com até 20 milhões de linhas.

Exportar sua história para análise adicional

Exporte sua história para R, assim, seus cientistas de dados possam analisar e personalizar o modelo em seu próprio idioma. Exporte sua
história para Quip para compartilhar com usuários de negócios em sua equipe.

Implante modelos facilmente em objetos do Salesforce

Mapeie campos entre um modelo e um objeto Salesforce para que você possa obter as recomendações e previsões que deseja sem
escrever códigos.

Personalização
Einstein Prediction Builder: Aprimorados os recursos de Pontuação, Notificações e Novo fluxo de configuração (disponível
ao público em geral)

Após um programa beta bem-sucedido, o Criador de previsões do Einstein agora está disponível ao público em geral. Encontre detalhes
sobre o impacto de cada preditor na pontuação. Obtenha notificações quando sua previsão estiver pronta. Crie suas previsões com mais
eficiência em um fluxo de configuração simplificado.

Einstein Next Best Action: Usar estratégias para recomendar ações e ofertas (disponível ao público em geral)

Exiba as recomendações certas, no momento certo, para as pessoas certas com o Einstein Next Best Action. Integre regras de negócios,
modelos preditivos e dados, dentro e fora do Salesforce, para criar estratégias exclusivas para todos os seus casos de uso. Talvez você
tenha ofertas, como descontos e atualizações, que sejam relevantes apenas sob condições específicas. Talvez os agentes de serviço
tenham várias maneiras de auxiliar os clientes e você queira orientar o agente até a melhor ação. Considere usar o Einstein Next Best
Action.

Criar uma estratégia de ação para produzir ações e ofertas recomendadas

Use o Strategy Builder para criar um fluxo de ações e ofertas que você pode exibir nas páginas de registro do Lightning e em páginas
da comunidade. O Strategy Builder é uma ferramenta de automação de apontar e clicar para criar estratégias para o Einstein Next Best
Action. Com o Strategy Builder, você pode classificar, filtrar e priorizar suas recomendações.

Vendas: Ferramentas de High Velocity Sales, melhor integração com
o Google, preços flexíveis de CPQ e Einstein no Pardot

Ofereça a seus representantes de vendas internos as ferramentas de que eles precisam para serem bem-sucedidos com High Velocity
Sales. Trabalhe mais rapidamente, da maneira como quiser integrando o Salesforce com o Gmail e o Google Calendar. Tenha mais
flexibilidade em suas práticas de precificação com o preço baseado em uso no Salesforce CPQ. E alinhe sua equipe de vendas e de
marketing no direcionamento de clientes potenciais com a Pontuação de comportamento do Einstein e Insights de campanha no Pardot.
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NESTA SEÇÃO:

High Velocity Sales: Aceleração de sua equipe de vendas com cadências de vendas e filas de trabalho

Acelere seu processo de vendas interno com um espaço de trabalho de alta produtividade. Com os ritmos de vendas, os gerentes
podem criar processos de vendas personalizados que orientam os representantes no gerenciamento de diferentes tipos de clientes
potenciais. Os ritmos de vendas aparecem para representantes de vendas na fila de trabalho, uma lista priorizada que aparece dentro
do espaço de trabalho de High Velocity Sales. E com outros recursos de aumento da produtividade, como Lightning Dialer e Pontuação
de lead do Einstein, bem como os relatórios incluídos, suas equipes de vendas têm tudo de que precisam para lidar com clientes
potenciais em uma fração do tempo de antes.

Sales Cloud Einstein: Pontuação de oportunidade para todos os usuários, grandes melhorias na Captura de atividades do Einstein e
mais relatórios

A Pontuação de oportunidade do Einstein é ativada para você e está disponível para mais usuários. A Captura de atividades do
Einstein adiciona recursos de sincronização, compartilhamento expandido e melhores métricas. Insights de contas, Insights de
oportunidade e Contatos automatizados estão disponíveis em relatórios e painéis.

Principais recursos de vendas: Previsão aprimorada, compartilhamento por território e gerenciamento mais fácil de equipes de conta
e oportunidade

Receba mais opções de Previsões colaborativas, incluindo previsões de família de produtos por território. Conceda acesso a registros,
pastas e modos de exibição de listas por território. E mantenha equipes de conta e oportunidade com menos cliques.

Recursos de produtividade: Melhorias na Captura de atividades do Einstein, maior privacidade de emails e gerenciamento de modelos
e aprimoramentos no Salesforce Inbox

A Captura de atividades do Einstein adiciona recursos de sincronização, compartilhamento expandido e melhores métricas. Respeite
as preferências dos clientes para recebimento de emails. Organize e compartilhe melhor seus modelos de email. E o aplicativo
Salesforce Inbox oferece suporte aos modelos de email do Lightning Experience e aos insights de email compostos.

Lightning Data: Atualizar dados automaticamente

Nas regras do Lightning Data que atualizam campos em seus registros por meio de uma pesquisa por um objeto personalizado,
você pode substituir dados antigos por novas informações automaticamente: Em Configuração, selecione uma nova opção de
mapeamento de campo para valores existentes. Anteriormente, quando os representantes de vendas atualizavam contas, contatos
ou leads, o Lightning Data podia somente preencher campos vazios. Ele não podia atualizar campos que já continham dados, mesmo
se os dados estivessem desatualizados. Agora, os representantes de vendas não precisam mais clicar em um link para ver os dados
mais recentes, como contagem de pessoas, receita ou informações de contato. E, com essa automação, seus representantes de
vendas aproveitam uma melhor segmentação, relatórios mais abrangentes e uma atribuição de tarefas mais fácil.

Integração com o Google: Extensão do Chrome combinada, Fila de trabalho de High Velocity Sales e melhorias de sincronização de
participante

Agora o Lightning for Gmail e o Salesforce Inbox estão disponíveis em uma extensão do Chrome combinada. A Fila de trabalho de
High Velocity Sales está disponível no Gmail™. Além disso, os usuários do Lightning Sync agora podem ver alterações de participantes
de evento feitas por meio da API em calendários da Google.

Integração com a Microsoft®: Fila de trabalho de vendas de High Velocity Sales, mais opções de registro de email e sincronização de
série de eventos

Trabalhe na Fila de trabalho de High Velocity Sales de dentro do Outlook®. Registre um email para qualquer pessoa no Salesforce.
Mantenha a série de eventos atualizada com menos esforço.

Salesforce CPQ and Billing: Faturamento expandido, opções de emenda e programações de consumo para resumos de uso

Leve a precificação baseada em preços para o Salesforce CPQ e defina os preços unitários faturáveis personalizados para suas
assinaturas perenes. Altere assinaturas de qualquer um dos contratos de sua conta dentro do editor de linha de cotação. Use
programações de consumo para aplicar taxas a seus resumos de uso. Expanda seus recursos de faturamento faturando resumos de
uso com programações de consumo e assinaturas sem datas de término.
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Pardot: Configuração e sincronização mais fácil, histórico de engajamento, pontuação de cliente potencial do Einstein e mais benefícios

Passe facilmente pelas tarefas de configuração e provisionamento com o Assistente de configuração do Pardot e sincronize registros
no Salesforce sem regras de compartilhamento complexas. O Histórico de engajamento agora está disponível ao público em geral.
Rastreie o engajamento de clientes potenciais em campanhas conectadas sem sair do Salesforce. Além disso, a inteligência artificial
do Einstein vem com o Pardot com a Pontuação de comportamento, que aprende a identificar e classificar clientes potenciais que
já estejam prontos para comprar.

High Velocity Sales: Aceleração de sua equipe de vendas com cadências
de vendas e filas de trabalho
Acelere seu processo de vendas interno com um espaço de trabalho de alta produtividade. Com os ritmos de vendas, os gerentes podem
criar processos de vendas personalizados que orientam os representantes no gerenciamento de diferentes tipos de clientes potenciais.
Os ritmos de vendas aparecem para representantes de vendas na fila de trabalho, uma lista priorizada que aparece dentro do espaço
de trabalho de High Velocity Sales. E com outros recursos de aumento da produtividade, como Lightning Dialer e Pontuação de lead
do Einstein, bem como os relatórios incluídos, suas equipes de vendas têm tudo de que precisam para lidar com clientes potenciais em
uma fração do tempo de antes.

O High Velocity Sales e seus recursos estão disponíveis por um custo adicional. Para obter informações detalhadas sobre preços, entre
em contato com seu executivo de conta na Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Otimizar o alcance para ajudar representantes a vender mais rapidamente com Ritmos de vendas

Com os ritmos de vendas, seus representantes de vendas internos podem trabalhar com seus clientes potenciais com velocidade
total. Gerentes de vendas internos usam o Criador de ritmo de vendas para criar ritmos consistentes e programados de atividades
de alcance para ajudar representantes a cultivar seus clientes potenciais com máxima eficiência. Um ritmo de vendas pode incluir
atividades como enviar emails, fazer chamadas, organizar reuniões e enviar mensagens de texto. Os gerentes de vendas e os
representantes podem adicionar leads e contatos a cada ritmo de vendas. Os representantes de vendas atuam em atividades de
ritmo de vendas de uma fila de trabalho priorizada que exibe a eles rapidamente quais clientes potenciais estão prontos para cada
alcance.

Empoderar os representantes de vendas com Espaço de trabalho de High Velocity Sales e fila de trabalho

Os representantes de vendas visualizam as informações de que precisam com o aplicativo de High Velocity Sales. O aplicativo inclui
a fila de trabalho, que prioriza as próximas etapas que os representantes precisam tomar com seus clientes potenciais. O Lightning
Dialer coloca o recurso de Ligar para chamar direto no Salesforce. Além disso, com modelos de email e scripts de chamadas, os
representantes podem se comunicar com confidencialidade com clientes potenciais.

Otimizar o alcance para ajudar representantes a vender mais rapidamente com
Ritmos de vendas
Com os ritmos de vendas, seus representantes de vendas internos podem trabalhar com seus clientes potenciais com velocidade total.
Gerentes de vendas internos usam o Criador de ritmo de vendas para criar ritmos consistentes e programados de atividades de alcance
para ajudar representantes a cultivar seus clientes potenciais com máxima eficiência. Um ritmo de vendas pode incluir atividades como
enviar emails, fazer chamadas, organizar reuniões e enviar mensagens de texto. Os gerentes de vendas e os representantes podem
adicionar leads e contatos a cada ritmo de vendas. Os representantes de vendas atuam em atividades de ritmo de vendas de uma fila
de trabalho priorizada que exibe a eles rapidamente quais clientes potenciais estão prontos para cada alcance.

Onde: O aplicativo High Velocity Sales e as cadências de vendas estão disponíveis por um custo adicional no Lightning Experience nas
edições Enterprise, Performance e Unlimited.
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Quem: Para criar ritmos de vendas, os usuários precisam da permissão de Criador de ritmo de High Velocity Sales. Para criar modelos
de email, os usuários precisam da permissão Gerenciar modelos de email públicos do Lightning.

Por quê: Os gerentes podem criar práticas recomendadas diretamente no Salesforce, otimizando resultados de clientes potenciais. Os
ritmos de vendas orientam representantes novos e veteranos da mesma maneira pelo processo de criação de cliente potencial, incluindo
quando enviar email a um cliente potencial, quando ligar ou quando esperar. Os gerentes pode até mesmo especificar scripts de chamada
e modelos de email para cada etapa.

Para representantes, os ritmos de vendas juntam todas as suas atividades pendentes em um modo de exibição e registram suas atividades
à medida que eles as concluem. Após os representantes de vendas começarem a usar ritmos de vendas, os gerentes podem emitir um
relatório sobre qual deles resulta nos melhores resultados de vendas.

A guia Ritmos de vendas (1) exibe detalhes para cada ritmo de vendas, incluindo se ele está ou não em rascunho, em ativação ou ativo
(2). Quando estiverem em um rascunho, os gerentes de vendas poderão editar o ritmo de vendas. Quando o ritmo de vendas estiver
ativado, o gerente de vendas poderá atribuir leads e contatos ao ritmo de vendas, mas as etapas não poderão ser alteradas.

Os gerentes podem verificar os detalhes na página de detalhes de registro do ritmo de vendas, incluindo os leads e os contatos direcionados
pelo ritmo de vendas (1) e suas etapas de alcance (2).

Por exemplo, um gerente de vendas pode criar um ritmo de vendas que oriente os representantes de vendas a fazerem duas chamadas
telefônicas consecutivas para o cliente potencial, aguardarem meio dia e, em seguida, ligarem novamente ou enviarem um email. Essa
sequência é uma prática recomendada para otimizar os resultados de criação de cliente potencial.

Como: Os gerentes de vendas usam o Criador de ritmo de vendas para criar cada plano de alcance programado.
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Clique nos ícones + (1) para adicionar um email (2), uma chamada (3), um período de espera (4) ou uma etapa personalizada (5), como
definir uma reunião ou enviar uma mensagem de texto.
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Após a ativação do ritmo de vendas, os gerentes de vendas ou os representantes podem adicionar clientes potenciais diretamente de
uma página de detalhes de lead ou contato clicando na ação Adicionar ao ritmo de vendas (1). Em seguida, selecione um ritmo de
vendas para obter os clientes potenciais no alcance programado.

Você pode atribuir um lead e um contato apenas a um ritmo de vendas por vez, e o lead ou contato aparece na Fila de trabalho do
proprietário do registro. Se sua empresa deseja abordar novos clientes potenciais com um processo de vendas específico imediatamente
quando chegarem, você poderá adicioná-los a ritmos de vendas automaticamente. Use o Criador de processos e o Designer de fluxo
sem código ou use o Criador de processos e Apex.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Adicionar possíveis clientes a um ritmo de High Velocity Sales automaticamente (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Empoderar os representantes de vendas com Espaço de trabalho de High Velocity
Sales e fila de trabalho
Os representantes de vendas visualizam as informações de que precisam com o aplicativo de High Velocity Sales. O aplicativo inclui a
fila de trabalho, que prioriza as próximas etapas que os representantes precisam tomar com seus clientes potenciais. O Lightning Dialer
coloca o recurso de Ligar para chamar direto no Salesforce. Além disso, com modelos de email e scripts de chamadas, os representantes
podem se comunicar com confidencialidade com clientes potenciais.

Onde: O aplicativo High Velocity Sales e a fila de trabalho estão disponíveis por um custo adicional no Lightning Experience nas edições
Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para usar recursos de High Velocity Sales, os usuários precisam do conjunto de permissões de Usuário de High Velocity Sales. O
Lightning Dialer está disponível por um custo adicional como uma licença de complemento.

Por quê: High Velocity Sales são criadas no Lightning Sales Console, o que fornece a seus representantes tudo de que eles precisam
em um espaço de trabalho baseado em guias.
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O console conta com um layout de três colunas de navegação fácil que inclui um painel de destaques (1), o espaço de trabalho familiar
(2) e listas relacionadas úteis (3). Com o modo de exibição dividido, seus representantes podem ver um modos de exibição de lista
enquanto visualizam guias e subguias do espaço de trabalho para que tenham tudo o que precisam em um espaço de trabalho. Você
pode personalizar o layout padrão para os processos comerciais de sua empresa.

Os representantes podem fixar guias como Início (4) para fácil acesso a um conteúdo útil. O Início oferece a representantes uma visão
geral do que os aguarda na Fila de trabalho. Ele também pode ser personalizado para usuários exibirem relatórios e painéis relevantes.

Seus representantes podem aproveitar ao máximo suas High Velocity Sales com a Fila (5) no modo de exibição dividida. Com a Fila de
trabalho, os representantes que detêm os registros de contato ou lead veem uma lista priorizada de emails, chamadas e tarefas. Essas
atividades são definidas pelas cadências de vendas criadas pelos gerentes de vendas. E representantes também podem gerenciar sua
própria lista de atividades exclusivas em Minha lista.
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Se sua empresa usa a Pontuação de leads do Einstein, os leads na Fila de trabalho serão priorizados por pontuação de leads. Seus
representantes podem gerenciar imediatamente os leads que são mais prováveis a serem convertidos com base em inteligência artificial
sobre os padrões de conversão de lead de sua empresa. Se a Pontuação de leads do Einstein não estiver ativa, os registros são classificados
alfabeticamente.

Os representantes podem executar ações diretamente na Fila de trabalho. Eles podem clicar no ícone de telefone para iniciar o Lightning
Dialer do console. Os representantes podem enviar emails com a ação de email. E os scripts de chamada e modelos de email atribuídos
às etapas de ritmo de vendas ajudam os representantes a realizar cada ação com ainda mais eficiência. Se os representantes realizam a
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tarefas sem usar a Fila de trabalho, eles também poderão concluir manualmente uma etapa. E podem ignorar uma etapa se ela não for
relevante.

Você também pode expor a Fila de trabalho nas integrações de Outlook e Gmail adicionando o componente a um painel de integração
de email.

As High Velocity Sales incluem a Captura de atividades do Einstein, para que eventos e emails relevantes sejam associados automaticamente
a registros relacionados no Salesforce. Os representantes não precisam se preocupar com o registro manual de diferentes atividades.

Como: Configure e personalize recursos da página de High Velocity Sales em Configuração. Para obter mais informações, consulte o
Guia de implementação de High Velocity Sales.

Sales Cloud Einstein: Pontuação de oportunidade para todos os usuários,
grandes melhorias na Captura de atividades do Einstein e mais relatórios
A Pontuação de oportunidade do Einstein é ativada para você e está disponível para mais usuários. A Captura de atividades do Einstein
adiciona recursos de sincronização, compartilhamento expandido e melhores métricas. Insights de contas, Insights de oportunidade e
Contatos automatizados estão disponíveis em relatórios e painéis.

Nota: Alguns serviços e assinaturas incluem esse recurso por um custo extra. Para obter informações detalhadas sobre preços,
entre em contato com seu executivo de conta na Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Pontuação de oportunidades do Einstein: Pontuações para mais usuários e em mais locais

Estamos ativando a Pontuação de oportunidade do Einstein e oferecendo-a para mais usuários. Além disso, as pontuações de
oportunidade estão no modo de exibição de lista de oportunidades Visualizadas recentemente.

Captura de atividades do Einstein: Ir ao próximo nível com os recursos de sincronização, compartilhamento aprimorado e melhores
métricas

Sincronize contatos e eventos. Compartilhe atividades com colegas que não usam a Captura de atividades do Einstein. Obtenha
uma melhor compreensão de atividades com métricas de atividade e um painel de Atividades aprimorado. Além disso, faça mais
coisas com os Insights de email do Einstein e Conexões recomendadas.

Insights do Einstein: Criar relatórios com base em insights

Agora você pode criar relatórios e painéis relacionados a insights de oportunidade e conta. Obtenha uma melhor compreensão de
seus clientes, por exemplo, executando relatórios que exibem todos os insights para contas ou oportunidades específicas.
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Contatos automatizados do Einstein: Criar relatórios com base em sugestões

Você pode criar relatórios e painéis relacionados a sugestões de contato e sugestões de papel de contato da oportunidade. Por
exemplo, use relatórios para obter uma exibição rápida de quais sugestões o Einstein adicionou ao Salesforce e para quais contas.

CONSULTE TAMBÉM:

Pontuar clientes potenciais na atividade de engajamento

Pontuação de oportunidades do Einstein: Pontuações para mais usuários e em mais
locais
Estamos ativando a Pontuação de oportunidade do Einstein e oferecendo-a para mais usuários. Além disso, as pontuações de oportunidade
estão no modo de exibição de lista de oportunidades Visualizadas recentemente.

NESTA SEÇÃO:

Oferecer pontuações de oportunidades a mais usuários

Agora todos podem priorizar oportunidades e fechar mais negócios. Se você tem pelo menos uma licença do Sales Cloud Einstein,
nós ativaremos a Pontuação de oportunidade do Einstein para todos os usuários do Salesforce em sua empresa. Usuários que estão
atribuídos a uma licença do Sales Cloud Einstein visualizam pontuações sobre todas as oportunidades, enquanto todos os outros
usuários visualizam pontuações sobre uma quantidade limitada de oportunidades.

Ver pontuações de oportunidades em mais locais

As pontuações de oportunidade agora estão no modo de exibição de lista Visualizadas recentemente, em que elas são exibidas
como uma tabela. Portanto, os representantes de vendas podem trabalhar a partir de uma lista priorizada de oportunidades com
menos cliques.

Oferecer pontuações de oportunidades a mais usuários
Agora todos podem priorizar oportunidades e fechar mais negócios. Se você tem pelo menos uma licença do Sales Cloud Einstein, nós
ativaremos a Pontuação de oportunidade do Einstein para todos os usuários do Salesforce em sua empresa. Usuários que estão atribuídos
a uma licença do Sales Cloud Einstein visualizam pontuações sobre todas as oportunidades, enquanto todos os outros usuários visualizam
pontuações sobre uma quantidade limitada de oportunidades.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quando: Nós não faremos alterações até pelo menos 30 dias após o lançamento. Fique atento a mais comunicações do Salesforce sobre
o momento exato e a opção de recusa.

Quem: Se você já usa a Pontuação de oportunidade do Einstein, nada mudará para representantes que possuem uma licença do Sales
Cloud Einstein, independentemente de você dar ou não a usuários não licenciados o acesso a pontuações de oportunidades.

Para garantir que essa alteração tenha um impacto positivo, nós não ativaremos a Pontuação de oportunidade do Einstein para todos
os usuários quando uma das afirmações a seguir for verdadeira sobre sua empresa.

• Você não preenche os requisitos de dados mínimos da Pontuação de oportunidade do Einstein.

• Você preferiu não ter recursos ativados automaticamente.

• Você selecionou não ter dados copiados em sua organização do Salesforce.

Por quê: Ao fornecer pontuações a todos os representantes de vendas, todas as suas equipes de vendas poderão priorizar oportunidades
e fechar mais negócios.
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CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Classificação de caso, relatórios para Insights e contatos e pontuação de comportamento do Pardot (disponível
ao público em geral)

Ajuda do Salesforce: Gerenciar se todos os usuários visualizam pontuações de oportunidades do Einstein (pode estar desatualizado
ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Pontuação de oportunidade do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Ver pontuações de oportunidades em mais locais
As pontuações de oportunidade agora estão no modo de exibição de lista Visualizadas recentemente, em que elas são exibidas como
uma tabela. Portanto, os representantes de vendas podem trabalhar a partir de uma lista priorizada de oportunidades com menos cliques.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: O campo Pontuação da oportunidade está no modos de exibição de lista Visualizada recentemente por padrão.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Classificação de caso, relatórios para Insights e contatos e pontuação de comportamento do Pardot (disponível
ao público em geral)

Ajuda do Salesforce: Pontuação de oportunidade do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)
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Captura de atividades do Einstein: Ir ao próximo nível com os recursos de
sincronização, compartilhamento aprimorado e melhores métricas
Sincronize contatos e eventos. Compartilhe atividades com colegas que não usam a Captura de atividades do Einstein. Obtenha uma
melhor compreensão de atividades com métricas de atividade e um painel de Atividades aprimorado. Além disso, faça mais coisas com
os Insights de email do Einstein e Conexões recomendadas.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Captura de atividades do Einstein: Novos recursos de sincronização, compartilhamento expandido, melhores métricas e aprimoramentos
em insights de email

Salesforce Einstein: Classificação de caso, relatórios para Insights e contatos e pontuação de comportamento do Pardot (disponível
ao público em geral)

Insights do Einstein: Criar relatórios com base em insights
Agora você pode criar relatórios e painéis relacionados a insights de oportunidade e conta. Obtenha uma melhor compreensão de seus
clientes, por exemplo, executando relatórios que exibem todos os insights para contas ou oportunidades específicas.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Para começar, crie um tipo de relatório personalizado. Para emitir um relatório sobre insights de oportunidade, use Oportunidades
como o objeto principal e Insights de oportunidade do Einstein como o objeto secundário. Para emitir um relatório sobre insights de
conta, use Contas como o objeto principal e Insights de conta do Einstein como o objeto secundário. Em seguida, adicione critérios
extras para se concentrar nos dados de que você precisa.

Lembre-se das seguintes limitações.

• Quando os insights não forem mais relevantes, removemo-os do componente do Einstein, portanto, eles não estarão disponíveis
em relatórios. Por exemplo, um insight sobre falta de comunicação com um cliente potencial é removido após a comunicação ser
restabelecida.

• Você pode executar relatórios apenas para os objetos aos quais os insights estão associados. Não é possível executar relatórios para
insights com base no que aparece na Página inicial.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Classificação de caso, relatórios para Insights e contatos e pontuação de comportamento do Pardot (disponível
ao público em geral)

Contatos automatizados do Einstein: Criar relatórios com base em sugestões
Você pode criar relatórios e painéis relacionados a sugestões de contato e sugestões de papel de contato da oportunidade. Por exemplo,
use relatórios para obter uma exibição rápida de quais sugestões o Einstein adicionou ao Salesforce e para quais contas.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Para começar, crie um tipo de relatório personalizado. Para emitir um relatório sobre sugestões de contato, use Contas como o
objeto principal e Sugestões de contato do Einstein como o objeto secundário. Para emitir um relatório sobre sugestões de papel de
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contato da oportunidade, use Oportunidades domo o objeto principal e as Sugestões de papel de contato da oportunidade do Einstein
como o objeto secundário. Em seguida, adicione mais critérios para se concentrar nos dados de que você precisa.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Classificação de caso, relatórios para Insights e contatos e pontuação de comportamento do Pardot (disponível
ao público em geral)

Principais recursos de vendas: Previsão aprimorada, compartilhamento
por território e gerenciamento mais fácil de equipes de conta e
oportunidade
Receba mais opções de Previsões colaborativas, incluindo previsões de família de produtos por território. Conceda acesso a registros,
pastas e modos de exibição de listas por território. E mantenha equipes de conta e oportunidade com menos cliques.

NESTA SEÇÃO:

Previsões colaborativas: Previsão de família de produtos por território, Compartilhamento de previsão de território e Intervalo de
previsão expandido

Preveja a receita da família de produtos por território. Compartilhe suas previsões de território. E visualize previsões para até 15 meses
ou períodos fiscais.

Gerenciamento de território Enterprise: Opções de compartilhamento com base em território e aprimoramentos em previsões de
território

Compartilhamento é a palavra-chave para gerenciamento de território no Spring '19. Use territórios para definir o nível de acesso a
registros, pastas de relatórios e painéis e modos de exibição de lista. Crie grupos públicos e filas com base nos territórios. Preveja a
receita da família de produtos por território. E compartilhe suas previsões de território.

Contas: Remoção de equipe de conta, Transferência de registros relacionados para um novo proprietário

No Lightning Experience, os representantes de conta podem remover toda uma equipe de conta com um clique. E quando um
representante transfere uma conta para outro representante, mais registros relacionados vão junto.

Oportunidades: Remover uma equipe no Lightning Experience

Se seus representantes de vendas não estiverem usando uma abordagem de venda em equipe, o proprietário da oportunidade
poderá remover toda uma equipe de oportunidade com um clique. Anteriormente, você precisava remover um membro da equipe
por vez.

Outras alterações nos recursos centrais de vendas

Previsão personalizável e o recurso de Gerenciamento de território estão programados para retirada. E o seletor de produtos em
oportunidades foi aprimorado.

Previsões colaborativas: Previsão de família de produtos por território,
Compartilhamento de previsão de território e Intervalo de previsão expandido
Preveja a receita da família de produtos por território. Compartilhe suas previsões de território. E visualize previsões para até 15 meses
ou períodos fiscais.
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NESTA SEÇÃO:

Obter previsões de família de produtos por território

Agora que as equipes de vendas podem prever a receita da família de produtos por território de vendas, eles possuem uma
compreensão mais clara de suas previsões. Por exemplo, eles podem ver o quão bem o software está sendo vendido no Canadá e
qual família de produtos está faltando no Arizona. Anteriormente, as previsões de território estavam disponíveis apenas para previsões
de receita de oportunidade.

Compartilhar o avanço das previsões de território

Agora os gerentes de previsões podem compartilhar suas previsões de território com qualquer usuário do Salesforce em sua empresa.
O compartilhamento garante que todos que precisem possam visualizar, ajustar e relatar suas previsões. Anteriormente, o
compartilhamento estava disponível para todos os tipos de previsão exceto previsões de território. Se as previsões de território forem
configuradas, nenhuma etapa será necessária para obter esse aprimoramento.

Ver previsões para mais períodos de tempo

A sua equipe precisa ver previsões de vendas para 15 meses ou para períodos fiscais personalizados rapidamente? Agora eles podem!
Anteriormente, o limite era 12. Para previsões trimestrais, o limite ainda é 8.

Obter previsões de família de produtos por território
Agora que as equipes de vendas podem prever a receita da família de produtos por território de vendas, eles possuem uma compreensão
mais clara de suas previsões. Por exemplo, eles podem ver o quão bem o software está sendo vendido no Canadá e qual família de
produtos está faltando no Arizona. Anteriormente, as previsões de território estavam disponíveis apenas para previsões de receita de
oportunidade.

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

Quem: Se o Gerenciamento de Território Enterprise estiver habilitado, os usuários de previsão podem prever a receita da família de
produtos por território.

Por quê: A página de previsões exibe como as previsões de família de produtos para territórios são organizadas.

Os usuários visualizam valores para um período (1) dividido por família de produtos (2). As famílias de produtos são então divididas por
território (3).

Como: Certifique-se de que seu modelo de território ativo e famílias de produtos estejam configurados para refletir as necessidades de
negócios de sua empresa. Então, na página de Configurações de previsões em Configuração, adicione o tipo de previsão de Receita da
família de produtos por território.
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Se nenhum outro tipo de previsão de família de produtos estiver selecionado, escolha as famílias de produtos a serem exibidas na página
de previsões e a ordem em que elas aparecem.

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: Ativar tipos de previsão para previsões colaborativas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Compartilhar o avanço das previsões de território
Agora os gerentes de previsões podem compartilhar suas previsões de território com qualquer usuário do Salesforce em sua empresa.
O compartilhamento garante que todos que precisem possam visualizar, ajustar e relatar suas previsões. Anteriormente, o
compartilhamento estava disponível para todos os tipos de previsão exceto previsões de território. Se as previsões de território forem
configuradas, nenhuma etapa será necessária para obter esse aprimoramento.

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

Quem: Os gerentes de previsão atribuídos a territórios podem compartilhar suas previsões de território.

Por quê:  Este é um exemplo do quão fácil é compartilhar previsões de território.

Jéssica, uma gerente de previsões, visualiza suas previsões de território (1) na página de previsões. Ela clica no botão Compartilhar (2) e
seleciona Brendan para compartilhar (3). Agora Brendan pode ver (4), mas não ajustar, previsões de território de Jessica.
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Para visualizar as previsões compartilhadas por Jessica, Brendan as seleciona na lista Minhas previsões compartilhadas (5) na página de
previsões.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Compartilhar previsões e gerenciar previsões compartilhadas (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Ver previsões para mais períodos de tempo
A sua equipe precisa ver previsões de vendas para 15 meses ou para períodos fiscais personalizados rapidamente? Agora eles podem!
Anteriormente, o limite era 12. Para previsões trimestrais, o limite ainda é 8.

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

Por quê: Em Configurações de exibição na página de previsões, os usuários de previsão podem definir um intervalo de previsão mais
amplo.

Como: Nenhuma etapa é necessária para dar à sua equipe esse aprimoramento. Para ampliar o período de previsão padrão, selecione
o número de meses ou períodos na página Configurações de previsões em Configuração.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Alterar a exibição de intervalo de datas de previsão em Previsões colaborativas (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Definir o intervalo de datas de previsão de sua empresa (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)
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Gerenciamento de território Enterprise: Opções de compartilhamento com base em
território e aprimoramentos em previsões de território
Compartilhamento é a palavra-chave para gerenciamento de território no Spring '19. Use territórios para definir o nível de acesso a
registros, pastas de relatórios e painéis e modos de exibição de lista. Crie grupos públicos e filas com base nos territórios. Preveja a receita
da família de produtos por território. E compartilhe suas previsões de território.

NESTA SEÇÃO:

Conceder acesso a registros, pastas de relatórios e painéis e modos de exibição de listas por território

Regras de compartilhamento oferecem a grupos de usuários um acesso maior a registros do que o que os padrões de toda a
organização permitem. Agora você pode definir as regras de compartilhamento com base nos usuários atribuídos a territórios. Por
exemplo, mantenha as oportunidades privadas, exceto para representantes da Califórnia, que precisam visualizar e editar oportunidades
atribuídas a representantes de Oregon. Você também pode compartilhar pastas de relatórios, pastas de painéis e modos de exibição
de listas por território.

Adicionar representantes de vendas a grupos e filas com base na atribuição de território

Agora só são necessários poucos cliques para adicionar todos os representantes atribuídos a territórios específicos a grupos ou filas.
Por exemplo, você pode adicionar todos os seus representantes da Flórida ao seu grupo público Costa Leste. É mais rápido do que
adicionar representantes um por um e ajuda a evitar agrupamentos de usuários redundantes.

Compartilhar registros individuais por território

No Salesforce Classic, os representantes podem compartilhar seus próprios registros com os usuários atribuídos a territórios.
Compartilhar dessa maneira permite que usuários concedam um acesso maior a registros do que o que os padrões de toda a
organização permitem. Por exemplo, as oportunidades de sua equipe são privadas, mas representantes atribuídos à Califórnia
trabalham nos negócios juntos, portanto, eles compartilham suas oportunidades com colegas de trabalho.

Ativar o compartilhamento de conta manual no gerenciamento de território Enterprise (atualização crítica)

Essa atualização altera o código de motivo TerritoryManual  nos registros de AccountShare para
Territory2AssociationManual  e ela é necessária para permitir que os usuários compartilhem contas manualmente com
grupos de território. Depois de ativar a atualização na produção, poderá levar até duas semanas para que você veja as alterações.

Obter previsões de receita de família de produtos para territórios

Se sua equipe usa Previsões colaborativas, ela poderá ver as previsões de receita de família de produtos para territórios. Por exemplo,
eles podem ver qual território está trazendo mais receita de negócios de software ou qual família de produtos está vendendo mais
bem no Canadá.

Compartilhar suas previsões de território

Se sua equipe usa Previsões colaborativas, os gerentes de previsões podem compartilhar suas previsões de território com qualquer
usuário do Salesforce em sua empresa. O compartilhamento de previsões garante que todos que precisem possam visualizar, ajustar
e relatar sobre previsões que um gerente compartilha.

Conceder acesso a registros, pastas de relatórios e painéis e modos de exibição de listas por
território
Regras de compartilhamento oferecem a grupos de usuários um acesso maior a registros do que o que os padrões de toda a organização
permitem. Agora você pode definir as regras de compartilhamento com base nos usuários atribuídos a territórios. Por exemplo, mantenha
as oportunidades privadas, exceto para representantes da Califórnia, que precisam visualizar e editar oportunidades atribuídas a
representantes de Oregon. Você também pode compartilhar pastas de relatórios, pastas de painéis e modos de exibição de listas por
território.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Performance e Developer e nas
edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud.

Como: Em Configuração, selecione Territórios ou Territórios e subordinados ao criar ou editar uma regra de compartilhamento em
Configurações de compartilhamento. Em seguida, especifique os territórios. Somente territórios em seu modelo de território ativo estão
disponíveis.

Essa regras de compartilhamento oferecem a representantes da Califórnia (1) o acesso de leitura/gravação (2) a oportunidades de
propriedade dos representantes de Oregon (3).
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Siga processo semelhante para compartilhar pastas de relatórios (4), pastas de painéis e modos de exibição de listas (5).

CONSULTE TAMBÉM:

Demonstração: Quem vê o quê: Registrar acesso por meio de regras de compartilhamento (apenas em inglês) (pode estar desatualizado
ou indisponível durante a visualização da versão)

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

Ajuda do Salesforce: Compartilhar um relatório ou pasta de painel no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Compartilhar uma pasta de relatórios ou painéis no Salesforce Classic (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Criar ou clonar um modo de exibição de lista no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Criar um modo de exibição de lista personalizado no Salesforce Classic (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Adicionar representantes de vendas a grupos e filas com base na atribuição de território
Agora só são necessários poucos cliques para adicionar todos os representantes atribuídos a territórios específicos a grupos ou filas. Por
exemplo, você pode adicionar todos os seus representantes da Flórida ao seu grupo público Costa Leste. É mais rápido do que adicionar
representantes um por um e ajuda a evitar agrupamentos de usuários redundantes.

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

Como: Em Configuração, selecione Territórios ou Territórios e subordinados ao criar ou editar um grupo ou fila.

Em seguida, selecione territórios para adicionar ao grupo (1) ou fila (2). Somente territórios em seu modelo de território ativo estão
disponíveis.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: O que é um grupo? (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

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

Compartilhar registros individuais por território
No Salesforce Classic, os representantes podem compartilhar seus próprios registros com os usuários atribuídos a territórios. Compartilhar
dessa maneira permite que usuários concedam um acesso maior a registros do que o que os padrões de toda a organização permitem.
Por exemplo, as oportunidades de sua equipe são privadas, mas representantes atribuídos à Califórnia trabalham nos negócios juntos,
portanto, eles compartilham suas oportunidades com colegas de trabalho.

Onde: Esse recurso está disponível no Salesforce Classic nas edições Performance e Developer e nas edições Enterprise e Unlimited com
o Sales Cloud.

Por quê: Ao compartilhar um registro, os representantes agora podem selecionar Territórios ou Territórios e subordinados. Somente
territórios no modelo de território ativo estão disponíveis.
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Como: Para permitir que os representantes compartilhem registros de conta por território, ative a atualização crítica para permitir o
compartilhamento de conta manual no Gerenciamento de território Enterprise. Nenhuma configuração é necessária para permitir que
seus representantes compartilhem outros tipos de registros por território.

CONSULTE TAMBÉM:

Ativar o compartilhamento de conta manual no gerenciamento de território Enterprise (atualização crítica)

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

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

Você pediu!

Ativar o compartilhamento de conta manual no gerenciamento de território Enterprise (atualização
crítica)
Essa atualização altera o código de motivo TerritoryManual  nos registros de AccountShare para
Territory2AssociationManual  e ela é necessária para permitir que os usuários compartilhem contas manualmente com
grupos de território. Depois de ativar a atualização na produção, poderá levar até duas semanas para que você veja as alterações.

Onde: Essa atualização se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Performance e Developer e
nas edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud.

Quando: Você pode ativar essa atualização na versão Spring '19. Nós atualizaremos automaticamente essa atualização no dia 30 de
outubro de 2019.

Por quê: Na versão Winter '19 e anteriores:

• O código de motivo TerritoryManual  foi escrito nos registros de AccountShare quando você atribuiu manualmente uma
conta a um território.

• O compartilhamento manual de uma conta com grupos de território não estava disponível.

Com essa atualização ativada:

• O código de motivo Territory2AssociationManual  substitui todas as instâncias de TerritoryManual.

• O código de motivo Territory2AssociationManual  é escrito nos registros de AccountShare quando você atribui
manualmente uma conta a um território.

• O compartilhamento manual de uma conta com grupos de território está disponível.

Como: Recomendamos testar esta atualização em uma organização Developer Edition ou de sandbox antes de ativar a atualização na
produção. Para ativar a atualização, vá até Atualizações críticas em Configuração e, em seguida, clique em Ativar ao lado de Ativar
compartilhamento de conta manual no Gerenciamento de território Enterprise. Não é possível desativar a atualização após ela ser ativada.

Se você tiver o Apex code ou integrações que trabalham diretamente com o objeto AccountShare, certifique-se de atualizar todas as
instâncias do código de motivo TerritoryManual  para Territory2AssociationManual.

CONSULTE TAMBÉM:

Compartilhar registros individuais por território

Obter previsões de receita de família de produtos para territórios
Se sua equipe usa Previsões colaborativas, ela poderá ver as previsões de receita de família de produtos para territórios. Por exemplo,
eles podem ver qual território está trazendo mais receita de negócios de software ou qual família de produtos está vendendo mais bem
no Canadá.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Performance e Developer e nas edições Enterprise e Unlimited com
o Sales Cloud.

CONSULTE TAMBÉM:

Obter previsões de família de produtos por território

Compartilhar suas previsões de território
Se sua equipe usa Previsões colaborativas, os gerentes de previsões podem compartilhar suas previsões de território com qualquer
usuário do Salesforce em sua empresa. O compartilhamento de previsões garante que todos que precisem possam visualizar, ajustar e
relatar sobre previsões que um gerente compartilha.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Compartilhar o avanço das previsões de território

Contas: Remoção de equipe de conta, Transferência de registros relacionados para
um novo proprietário
No Lightning Experience, os representantes de conta podem remover toda uma equipe de conta com um clique. E quando um
representante transfere uma conta para outro representante, mais registros relacionados vão junto.

NESTA SEÇÃO:

Remover uma equipe de conta no Lightning Experience

Quando uma equipe de conta não for necessária, o proprietário da conta pode remover toda a equipe com um toque. Anteriormente,
você precisava remover um membro da equipe por vez.

Mantenha mais registros relacionados ao transferir contas no Lightning Experience

Quando um representante de conta transfere uma conta para um proprietário diferente, mais das informações de histórico de que
o novo proprietário precisa é transferido também.

Remover uma equipe de conta no Lightning Experience
Quando uma equipe de conta não for necessária, o proprietário da conta pode remover toda a equipe com um toque. Anteriormente,
você precisava remover um membro da equipe por vez.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Como: Para remover uma equipe, na lista relacionada Equipe de conta, toque em Remover todos os membros.

108

Principais recursos de vendas: Previsão aprimorada,
compartilhamento por território e gerenciamento mais fácil

de equipes de conta e oportunidade

Notas da versão do Salesforce Spring '19



CONSULTE TAMBÉM:

Remover uma equipe de conta ou oportunidade usando o aplicativo Salesforce

Mantenha mais registros relacionados ao transferir contas no Lightning Experience
Quando um representante de conta transfere uma conta para um proprietário diferente, mais das informações de histórico de que o
novo proprietário precisa é transferido também.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Contact Manager, Group,
Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Os proprietário da conta podem transferir oportunidades que eles possuem, casos abertos e casos fechados. Eles podem manter
a equipe de conta e equipes de oportunidade relacionadas a oportunidades que estão sendo transferidas ou excluí-las.

CONSULTE TAMBÉM:

Mantenha mais registros relacionados ao transferir contas usando o aplicativo Salesforce

Oportunidades: Remover uma equipe no Lightning Experience
Se seus representantes de vendas não estiverem usando uma abordagem de venda em equipe, o proprietário da oportunidade poderá
remover toda uma equipe de oportunidade com um clique. Anteriormente, você precisava remover um membro da equipe por vez.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Como: Para remover uma equipe, na lista relacionada Equipe de oportunidade, selecione Remover todos os membros.
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CONSULTE TAMBÉM:

Remover uma equipe de conta ou oportunidade usando o aplicativo Salesforce

Outras alterações nos recursos centrais de vendas
Previsão personalizável e o recurso de Gerenciamento de território estão programados para retirada. E o seletor de produtos em
oportunidades foi aprimorado.

NESTA SEÇÃO:

A Previsão personalizável está sendo descontinuada

A Previsão personalizável será descontinuada a partir da versão Summer '20. Após a descontinuação do recurso, os usuários não
poderão acessar a Previsão personalizável e seus dados subjacentes. Nós o encorajamos a migrar para Previsões colaborativas.

O Gerenciamento de território original está sendo descontinuado

O recurso de gerenciamento de território original será descontinuado a partir da versão Summer '20. Após a descontinuação do
recurso, os usuários não poderão acessar o gerenciamento de território original e seus dados subjacentes. Nós o encorajamos a
migrar para o Gerenciamento de território Enterprise.

Aprimoramentos no seletor de produtos

Nós reprojetamos o seletor de produtos em oportunidades para ajudar os representantes de vendas a trabalharem mais bem em
telas menores. Ao adicionar produtos a oportunidades, os representantes podem ver mais produtos na tela e podem revisar produtos
selecionados em uma tela.

A Previsão personalizável está sendo descontinuada
A Previsão personalizável será descontinuada a partir da versão Summer '20. Após a descontinuação do recurso, os usuários não poderão
acessar a Previsão personalizável e seus dados subjacentes. Nós o encorajamos a migrar para Previsões colaborativas.

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

Como: Consulte sua documentação e siga as instruções para configurar Previsões colaborativas. Se você usar o recurso de gerenciamento
de território original, também o encorajamos a migrar para o Gerenciamento de território Enterprise.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: A Previsão personalizável será descontinuada na versão Summer '20

O Gerenciamento de território original está sendo descontinuado
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O Gerenciamento de território original está sendo descontinuado
O recurso de gerenciamento de território original será descontinuado a partir da versão Summer '20. Após a descontinuação do recurso,
os usuários não poderão acessar o gerenciamento de território original e seus dados subjacentes. Nós o encorajamos a migrar para o
Gerenciamento de território Enterprise.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic nas edições Performance e Developer e nas edições Enterprise e Unlimited com o
Sales Cloud.

Como: Consulte sua documentação e siga as instruções para configurar o Gerenciamento de território Enterprise. Se você usar a Previsão
personalizável, também o encorajamos a migrar para Previsões colaborativas.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: O módulo de gerenciamento de território original será retirado na versão Summer '20

A Previsão personalizável está sendo descontinuada

Aprimoramentos no seletor de produtos
Nós reprojetamos o seletor de produtos em oportunidades para ajudar os representantes de vendas a trabalharem mais bem em telas
menores. Ao adicionar produtos a oportunidades, os representantes podem ver mais produtos na tela e podem revisar produtos
selecionados em uma tela.

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

Por quê:  O novo seletor de produtos usa o espaço da tela de maneira mais eficiente para que os representantes possam trabalhar de
maneira mais produtiva. Selecione produtos da lista condensada ou pesquise por produtos para selecionar.

Clique em Exibir selecionados para ver uma lista detalhada de produtos selecionados. Pesquise produtos selecionados para verificar
rapidamente se os produtos que você queria adicionar estão na lista. Desmarque produtos para removê-los antes de continuar para a
próxima página para configurar seleções.
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Recursos de produtividade: Melhorias na Captura de atividades do Einstein,
maior privacidade de emails e gerenciamento de modelos e
aprimoramentos no Salesforce Inbox
A Captura de atividades do Einstein adiciona recursos de sincronização, compartilhamento expandido e melhores métricas. Respeite as
preferências dos clientes para recebimento de emails. Organize e compartilhe melhor seus modelos de email. E o aplicativo Salesforce
Inbox oferece suporte aos modelos de email do Lightning Experience e aos insights de email compostos.

NESTA SEÇÃO:

Captura de atividades do Einstein: Novos recursos de sincronização, compartilhamento expandido, melhores métricas e aprimoramentos
em insights de email

Sincronize contatos e eventos. Compartilhe atividades com colegas que não usam a Captura de atividades do Einstein. Obtenha
uma melhor compreensão de atividades com métricas de atividade e um painel de Atividades aprimorado. Além disso, faça mais
coisas com os Insights de email do Einstein e Conexões recomendadas.

Experiência de email: Melhor aplicação de privacidade de email, capacidade de enviar emails não comerciais, mais detalhes de status
de emails de lista e limites expandidos

Respeite as preferências dos clientes de não receber emails nem ter os emails que eles recebem de você rastreados. Alerte os
representantes de vendas antes que eles enviem emails a pessoas que optaram por não receber emails comerciais. Dê aos
representantes permissões para enviar emails não comerciais a clientes. E obtenha mais detalhes sobre o status dos destinatários
de seus emails de lista. Em novas organizações, mais tipos de emails contam em relação ao limite de emails externos diários.

Modelos de email: Pastas, compartilhamento e relatórios de modelo

Com subpastas e pastas aninhadas, é fácil manter os modelos de email organizados. Compartilhar modelos de email com as pessoas
certas ficou mais fácil também porque é feito por pasta.

Atividades em tarefas: Criação e fechamento de eventos facilitados

Fechar uma tarefa é uma questão de clicar em um botão. E criar um evento de acompanhamento com base em uma tarefa também
está a um clique de distância.
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Lightning Dialer: Rastrear o resultado de cada chamada

Com um clique, os representantes de vendas podem rastrear se uma chamada foi conectada e como foi. Também conhecido como
disposição de chamada, essas informações importantes são capturadas no Salesforce em registros de chamada e na linha de tempo
de atividade de registros relacionados.

Aplicativo Salesforce Inbox: Modelos do Lightning Experience, notificações de Android, insights de email compostos

Use modelos do Lightning Experience no aplicativo Salesforce Inbox para iOS e Android. As notificações do Salesforce Inbox agora
estão conectadas às categorias de notificação de Android para que os usuários possam selecionar quais receber. Insights de email
compostos estão disponíveis no aplicativo Salesforce Inbox.

Notas: Diga adeus a caracteres não seguros em notas

Anteriormente, você não podia salvar uma nota que continha determinados caracteres de HTML como aspas simples (') porque eles
poderiam gerar ataques de script entre sites (XSS). Agora, o Salesforce faz o trabalho sujo para você e remove caracteres não seguros
e salva a nota.

Calendário: Mais maneiras de manter-se organizado no Lightning Experience

Os representantes de vendas gerenciam toda a logística de suas necessidades de eventos no Lightning Experience e no aplicativo
Salesforce. Séries de eventos geralmente estão disponíveis ao público em geral e agora você tem mais flexibilidade ao excluir eventos
de uma série. Aproveite mais opções de eventos, incluindo a criação de eventos para agrupar calendários, reservar recursos e adicionar
facilmente participantes. Além disso, prepare-se para eventos exibindo arquivos relacionados em reuniões e imprimindo calendários.

Captura de atividades do Einstein: Novos recursos de sincronização, compartilhamento
expandido, melhores métricas e aprimoramentos em insights de email
Sincronize contatos e eventos. Compartilhe atividades com colegas que não usam a Captura de atividades do Einstein. Obtenha uma
melhor compreensão de atividades com métricas de atividade e um painel de Atividades aprimorado. Além disso, faça mais coisas com
os Insights de email do Einstein e Conexões recomendadas.

NESTA SEÇÃO:

Sincronizar eventos e contatos com a Captura de atividades do Einstein

Esse recurso de aumento de produtividade faz mais do que apenas associar emails e eventos a registros do Salesforce relacionados.
Agora a Captura de atividades do Einstein sincroniza eventos e contatos entre contas Google ou Microsoft® dos representantes de
vendas e o Salesforce. Com tudo capturado e em sincronia, os representantes podem voltar para coisas mais importantes, como
vendas.

Compartilhar atividades com usuários que não usam a Captura de atividades do Einstein

Quando a configuração de compartilhamento para usuários da Captura de atividades do Einstein estiver definida para Compartilhar
com todos, nós realmente queremos dizer todos. Anteriormente, a configuração significava que emails e eventos capturados pela
Captura de atividades do Einstein eram compartilhados com outros usuários da Captura de atividades do Einstein. Essa visibilidade
expandida significa que os representantes podem colaborar mais facilmente.

Obter o quadro geral sobre os dados de sua atividade com métricas de atividade (Beta)

Quando você inclui campos de Métricas de atividade em relatórios, acionadores, modos de exibição de listas, layouts de página e
assim por diante, os dados refletem atividades que foram adicionadas ao Salesforce manualmente e pela Captura de atividades do
Einstein.

Aproveitar mais o painel Atividades

O painel Atividades não só recebeu uma nova aparência muito necessária, ele também possui melhor organização e filtros. Esses
aprimoramentos facilitam chegar aos dados de que você precisa.
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Rastrear emails que vêm da Captura de atividades do Einstein

Os emails que a Captura de atividades do Einstein adiciona aos registros relacionados do Salesforce agora incluem informações de
rastreamento para que os representantes de vendas possam ver se e quando um destinatário abre um email. Obtenha informações
de rastreamento na linha do tempo de atividade.

Aprimore as habilidades de suas pessoas com mais conexões recomendadas

Quanto mais conexões recomendadas os representantes de vendas puderem ver, mais fácil será para eles encontrar conexões de
negócios dentro de suas redes. Nós aumentamos o número de conexões exibidas para representantes de 3 para 50, portanto, é mais
fácil conseguir orientação ou uma introdução de um colega.

Insights de email do Einstein: Novos insights, maior controle sobre insights personalizados e mais visibilidade

Leve os insights de email do Einstein a novos patamares com novos insights padrão. Se você usa insights de email personalizados,
poderá editar insights e combiná-los. Além disso, os representantes de vendas que não usam a Captura de atividades do Einstein
visualizam insights de email padrão para emails compartilhados.

Testar a Captura de atividades do Einstein em sandbox

A Captura de atividades do Einstein está disponível em ambientes de sandbox. Veja como é fácil configurar e obter uma visualização
de como os representantes usam o recurso.

Sincronizar eventos e contatos com a Captura de atividades do Einstein
Esse recurso de aumento de produtividade faz mais do que apenas associar emails e eventos a registros do Salesforce relacionados.
Agora a Captura de atividades do Einstein sincroniza eventos e contatos entre contas Google ou Microsoft® dos representantes de vendas
e o Salesforce. Com tudo capturado e em sincronia, os representantes podem voltar para coisas mais importantes, como vendas.

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

Quem: A sincronia ocorre para usuários da Captura de atividades do Einstein que atendem aos seguintes critérios.

• A conta de email em seu registro de email de usuário é conectada ao Salesforce.

• Você então os adiciona a uma configuração de Captura de atividades do Einstein que inclui a sincronização.

Como: Em Configuração, vá até a página de configurações da Captura de atividades do Einstein. Crie uma configuração que sincronize
contatos ou eventos.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar uma configuração para a Captura de atividades do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Compartilhar atividades com usuários que não usam a Captura de atividades do Einstein
Quando a configuração de compartilhamento para usuários da Captura de atividades do Einstein estiver definida para Compartilhar com
todos, nós realmente queremos dizer todos. Anteriormente, a configuração significava que emails e eventos capturados pela Captura
de atividades do Einstein eram compartilhados com outros usuários da Captura de atividades do Einstein. Essa visibilidade expandida
significa que os representantes podem colaborar mais facilmente.

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

Por quê: Representantes que não usam a Captura de atividades do Einstein visualizam atividades assim como os usuários da Captura
de atividades do Einstein as visualizam.

• Para atividades compartilhadas, eles visualizam detalhes de eventos completos e conteúdo de email na linha de tempo de atividade.
Eles também visualizam insights de email, quando disponível, mas não podem realizar uma ação dos insights ou deixar um feedback
sobre eles.

• Para atividades privadas, eles visualizam apenas a data, hora e participantes do evento e somente o remetente, destinatários e data
do email na linha de tempo de atividade. Eles podem solicitar o acesso diretamente do email ou do evento.

• Quando os usuários da Captura de atividades do Einstein compartilham atividades em grupos do Chatter, o compartilhamento agora
se aplicam a todos os membros do grupo.

Como: Essa alteração é automática. É possível definir o compartilhamento padrão para novos usuários da Captura de atividades do
Einstein a partir das configurações da Captura de atividades do Einstein. Além disso, os usuários da Captura de atividades do Einstein
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podem alterar seu compartilhamento de atividade a qualquer momento em suas configurações pessoais e por emails ou eventos
individuais.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar o compartilhamento de atividades padrão para usuários da Captura de atividades do Einstein (pode
estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Obter o quadro geral sobre os dados de sua atividade com métricas de atividade (Beta)
Quando você inclui campos de Métricas de atividade em relatórios, acionadores, modos de exibição de listas, layouts de página e assim
por diante, os dados refletem atividades que foram adicionadas ao Salesforce manualmente e pela Captura de atividades do Einstein.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited. Os
usuários também poderão ver Métricas de atividade se eles voltarem para o Salesforce Classic.

Nota:  Como um recurso beta, as Métricas de atividade são 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 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 Métricas de atividade na Trailblazer Community.

Quem: Se você tem, pelo menos, um usuário de Captura de atividades do Einstein licenciado, poderá usar as Métricas de atividade.

Por quê: Como os dados de Captura de atividades do Einstein são armazenados fora do Salesforce, eles não estão disponíveis em diversos
recursos do Salesforce Platform, como relatórios e acionadores. Com as Métricas de atividade, você pode confiar que os dados da atividade
estão completos sem mantê-los manualmente.

Como: Nas configurações de Captura de atividades do Einstein, ative as Métricas de atividade. Dependendo da quantidade de dados
que você tem, pode levar algumas horas antes que os campos de Métricas de atividade estejam prontos para uso. Nós enviamos uma
notificação quando eles estiverem disponíveis.
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Por exemplo, o campo Atividades dos últimos 7 dias indica quantas atividades foram concluídas nos últimos sete dias. Use um acionador
para enviar um email para proprietários da oportunidade se não houver nenhuma atividade concluída nos últimos sete dias.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Aproveitar mais o painel Atividades
O painel Atividades não só recebeu uma nova aparência muito necessária, ele também possui melhor organização e filtros. Esses
aprimoramentos facilitam chegar aos dados de que você precisa.

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

Por quê: O painel Atividades atualizado possui os seguintes aprimoramentos.

• Os gráficos são organizados por guias (1). A guia Visão geral inclui os gráficos originais. A guia Detalhes inclui dois novos gráficos,
Atividades por contas e Atividades por oportunidades, permitindo que os representantes de vendas comparem atividades em suas
contas e oportunidades.

• O filtro Tipo de registro relacionado (2) inclui todos os objetos que a Captura de atividades do Einstein suporta. Anteriormente, o
filtro incluía apenas oportunidades e cotações.
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• A quantidade de dados de atividade que aparecem no painel (3) aumentou de 90 para 180 dias. Esse aumento ajuda as empresas
com ciclos de vendas mais longos a analisar dados da atividade para todo o ciclo. Essa alteração se aplica a usuários da Captura de
atividades do Einstein licenciados, não a usuários padrão da Captura de atividades do Einstein.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Fornecer aos usuários o acesso ao painel de atividades (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Rastrear emails que vêm da Captura de atividades do Einstein
Os emails que a Captura de atividades do Einstein adiciona aos registros relacionados do Salesforce agora incluem informações de
rastreamento para que os representantes de vendas possam ver se e quando um destinatário abre um email. Obtenha informações de
rastreamento na linha do tempo de atividade.

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

Como: Para coletar e exibir informações de rastreamento de email para sua empresa, ative o Rastreamento de email.

Somente no Lightning Experience, para coletar e exibir o rastreamento de email, respeitando as preferências individuais de privacidade,
ative também as configurações Proteção de dados e privacidade e Aplicar privacidade de email.

CONSULTE TAMBÉM:

Respeitar as preferências de recusa e de não rastrear com uma nova configuração

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

Ajuda do Salesforce: Ativar rastreamento de email para todos os clientes que abrem o email de sua empresa (pode estar desatualizado
ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Ativar a preferência Aplicar configurações de privacidade de email (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Aprimore as habilidades de suas pessoas com mais conexões recomendadas
Quanto mais conexões recomendadas os representantes de vendas puderem ver, mais fácil será para eles encontrar conexões de negócios
dentro de suas redes. Nós aumentamos o número de conexões exibidas para representantes de 3 para 50, portanto, é mais fácil conseguir
orientação ou uma introdução de um colega.

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

Como: Se o componente Conexão recomendada já estiver em uma página, o botão Exibir tudo aparecerá. Clique em Exibir tudo para
ver até 50 conexões recomendadas.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Adicionar conexões recomendadas a páginas do Lightning (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Insights de email do Einstein: Novos insights, maior controle sobre insights personalizados e mais
visibilidade
Leve os insights de email do Einstein a novos patamares com novos insights padrão. Se você usa insights de email personalizados, poderá
editar insights e combiná-los. Além disso, os representantes de vendas que não usam a Captura de atividades do Einstein visualizam
insights de email padrão para emails compartilhados.

NESTA SEÇÃO:

Obter um aviso do Einstein com novos insights de email padrão

Os insights de email do Einstein possuem novos insights para ajudar os representantes de vendas a permanecerem a par de emails
importantes que mencionam a concorrência e executivos.

Editar insights de email do Einstein personalizados até que eles estejam certos

Precisa-se de prática para criar insights de email personalizados que possuam resultados úteis. Salve seu insight como um rascunho
e mantenha a versão anterior. Agora você pode editar as palavras-chave usadas em seus insights. Anteriormente, você podia adicionar,
mas não editar palavras-chave. Ao ver o que funciona e o que não funciona, você pode tornar esses insights de email perfeitos.

Tornar seu email ainda mais inteligente ao combinar insights de email

Agora você pode tornar dois ou mais insights em um super insight que traz ainda mais inteligência para seu email. Por exemplo, se
um insight de email personalizado para golfe aparecer com o insight de executivo envolvido, você pode ter encontrado o candidato
perfeito para o CEO Golf Extravaganzaque sua empresa patrocina todos os anos.

Insights de email do Einstein padrão visíveis para todos os usuários

Espalhe os benefícios do insight! Se sua organização tiver pelo menos uma licença paga de Captura de atividades do Einstein, todos
os usuários poderão ver insights de email padrão e personalizados em emails compartilhados.

Obter um aviso do Einstein com novos insights de email padrão

Os insights de email do Einstein possuem novos insights para ajudar os representantes de vendas a permanecerem a par de emails
importantes que mencionam a concorrência e executivos.

Onde: Essa alteração se aplica ao 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.

Quem: Insights de email do Einstein personalizados não estão disponíveis para usuários da Captura de atividades do Einstein padrão.
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CONSULTE TAMBÉM:

Insights de email do Einstein padrão visíveis para todos os usuários

Ajuda do Salesforce: Ativar os Insights de email do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Editar insights de email do Einstein personalizados até que eles estejam certos

Precisa-se de prática para criar insights de email personalizados que possuam resultados úteis. Salve seu insight como um rascunho e
mantenha a versão anterior. Agora você pode editar as palavras-chave usadas em seus insights. Anteriormente, você podia adicionar,
mas não editar palavras-chave. Ao ver o que funciona e o que não funciona, você pode tornar esses insights de email perfeitos.

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

Quem: Os representantes com a permissão do usuário Personalizar aplicativo podem criar e editar insights de email. Insights de email
do Einstein personalizados não estão disponíveis para usuários da Captura de atividades do Einstein padrão.

Por quê: Com o acesso à versão atual de um insight de email personalizado e um rascunho salvo, os representantes podem ajustar
facilmente insights para garantir que eles estão recebendo os resultados mais úteis e relevantes sem perder o trabalho existente.
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CONSULTE TAMBÉM:

Tornar seu email ainda mais inteligente ao combinar insights de email

Ajuda do Salesforce: Criar Insights de email personalizados do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Tornar seu email ainda mais inteligente ao combinar insights de email

Agora você pode tornar dois ou mais insights em um super insight que traz ainda mais inteligência para seu email. Por exemplo, se um
insight de email personalizado para golfe aparecer com o insight de executivo envolvido, você pode ter encontrado o candidato perfeito
para o CEO Golf Extravaganzaque sua empresa patrocina todos os anos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. Essa alteração também se
aplica ao aplicativo móvel Salesforce Inbox, que está disponível por um custo adicional nas edições Essentials, Professional, Enterprise,
Performance e Unlimited.

Quem: Os representantes precisam da permissão do usuário Personalizar aplicativo para criar e editar insights de email. Insights de email
do Einstein personalizados não estão disponíveis para usuários da Captura de atividades do Einstein padrão.

Por quê: Seus representantes amam os insights de email padrão e eles os amarão ainda mais agora que podem combiná-los entre si e
com palavras-chave.
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Na guia Personalizada, os representantes podem selecionar um ou mais insights padrão junto com 10 palavras-chave. Quase não há
limite para o número de combinações que os representantes podem criar. Direcionar o cliente perfeito ficou ainda mais fácil.

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.

CONSULTE TAMBÉM:

Editar insights de email do Einstein personalizados até que eles estejam certos

Ajuda do Salesforce: Criar Insights de email personalizados do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Insights de email do Einstein padrão visíveis para todos os usuários

Espalhe os benefícios do insight! Se sua organização tiver pelo menos uma licença paga de Captura de atividades do Einstein, todos os
usuários poderão ver insights de email padrão e personalizados em emails compartilhados.
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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.

Por quê: Usuários sem a Captura de atividades do Einstein podem exibir somente insights de email. Eles não podem realizar uma ação
nem fornecer feedback sobre esses insights.

CONSULTE TAMBÉM:

Obter um aviso do Einstein com novos insights de email padrão

Ajuda do Salesforce: Ativar os Insights de email do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Testar a Captura de atividades do Einstein em sandbox
A Captura de atividades do Einstein está disponível em ambientes de sandbox. Veja como é fácil configurar e obter uma visualização de
como os representantes usam o recurso.

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

Como: Para ver a funcionalidade completa da Captura de atividades do Einstein, conecte o sandbox a um servidor Microsoft® ou Google
de produção e conecte algumas contas de email e calendário de usuário. Certifique-se de que a funcionalidade de sincronização esteja
desativada no sandbox antes de ativar a sincronização para usuários na produção. Após você configurar a Captura de atividades do
Einstein no sandbox, não poderá copiar uma organização de produção para esse sandbox

Experiência de email: Melhor aplicação de privacidade de email, capacidade de
enviar emails não comerciais, mais detalhes de status de emails de lista e limites
expandidos
Respeite as preferências dos clientes de não receber emails nem ter os emails que eles recebem de você rastreados. Alerte os representantes
de vendas antes que eles enviem emails a pessoas que optaram por não receber emails comerciais. Dê aos representantes permissões
para enviar emails não comerciais a clientes. E obtenha mais detalhes sobre o status dos destinatários de seus emails de lista. Em novas
organizações, mais tipos de emails contam em relação ao limite de emails externos diários.

NESTA SEÇÃO:

Respeitar as preferências de recusa e de não rastrear com uma nova configuração

Os clientes desejam privacidade e você pode dar a eles com uma nova configuração. Essa configuração aplica as configurações de
privacidade de email do usuário, independentemente de ser Não comercializar, Não rastrear, Esquecer essa pessoa ou Não processar.

Respeite as preferências de recusa de email de seus clientes

Se seus clientes selecionarem a configuração de privacidade de email Recusa de email ou Não comercializar, sua empresa deve
enviar a eles somente emails não comerciais, como atualizações de envio de produto e alterações no plano de serviço. Anteriormente,
o Salesforce não considerava essas configurações e permitiria emails para esses clientes sem nenhum aviso. Agora você pode impedir
que representantes enviem emails a clientes com essas configurações de privacidade removendo sua permissão Enviar emails não
comerciais.

Respeite a privacidade do cliente com atualizações em status de emails de lista

Se a entrega de emails de lista tiver erros, você receberá um resumo de entrega com um arquivo CSV anexado. O arquivo lista o
status para cada pessoa a que o email foi enviado, incluindo configurações de privacidade de email. Independente de você estar
em conformidade com os regulamentos de proteção e privacidade de dados, como o Regulamento geral de proteção de dados
(GDPR), ou outros requisitos, essas informações o ajudam a cumprir as solicitações de privacidade dos seus clientes.
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Aplicação expandida do limite diário de emails externos para novas organizações

Cada organização pode enviar 5000 emails únicos por dia para endereços de email externos. Para organizações criadas na versão
Spring '19 e posteriores, esse limite diário também é aplicado para alertas de email, ações de email simples, ações Enviar email e API
REST. Se um dos emails recém-contados não puder ser enviado porque sua organização atingiu o limite, nós o notificaremos por
email e adicionaremos uma entrada aos registros de depuração. Para organizações criadas antes da versão Spring '19, o limite diário
é aplicado apenas para emails enviados por meio da Apex e APIs do Salesforce exceto a API REST.

Criar chaves DKIM seguras com tamanhos de chave RSA maiores

Agora você pode escolher entre tamanhos de chave de RSA de 1024 bits e 2048 bits ao criar chaves DKIM (Correio identificado de
DomainKeys). Antes de escolher um tamanho de chave, pesquise as possíveis limitações e requisitos de segurança, como a
conformidade com normas de segurança específicas do setor como FIPS (Normas de processamento de informações federais). As
chaves de DKIM existentes estão definidas para o tamanho de 1024 bits. Você pode especificar o tamanho de chave de RSA apenas
para novas chaves DKIM.

Retornar emails devolvidos para remetentes como arquivos anexados

Ajude os representantes a rastrear emails que não são entregues retornando mensagens devolvidas a eles. Quando um email é
devolvido, ele agora é enviado como um anexo de email ao endereço de email do remetente. Retornar emails devolvidos como
anexos está em conformidade com as medidas de segurança que ajudam a proteger contra emails fraudulentos.

Respeitar as preferências de recusa e de não rastrear com uma nova configuração
Os clientes desejam privacidade e você pode dar a eles com uma nova configuração. Essa configuração aplica as configurações de
privacidade de email do usuário, independentemente de ser Não comercializar, Não rastrear, Esquecer essa pessoa ou Não processar.

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

Como: Confirme se a proteção de dados e privacidade está ativada. Em Configuração, insira Capacidade de entrega  na caixa
de Busca rápida e selecione Capacidade de entrega. Na seção Proteção de dados e privacidade, selecione Aplicar configurações de
privacidade de email.

Nota:  Nas versões anteriores, você precisava apenas ativar a Proteção de dados e privacidade. Agora você também deve ativar
Aplicar as configurações de privacidade de email.

CONSULTE TAMBÉM:

Respeite as preferências de recusa de email de seus clientes

Ajuda do Salesforce: Rastreamento de abertura de email e recusa de email (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

IdeaExchange: Opt-out de email não desabilita envio de email

IdeaExchange: Funcionalidade de opt-out de email no Lightning

Respeite as preferências de recusa de email de seus clientes
Se seus clientes selecionarem a configuração de privacidade de email Recusa de email ou Não comercializar, sua empresa deve enviar
a eles somente emails não comerciais, como atualizações de envio de produto e alterações no plano de serviço. Anteriormente, o
Salesforce não considerava essas configurações e permitiria emails para esses clientes sem nenhum aviso. Agora você pode impedir que
representantes enviem emails a clientes com essas configurações de privacidade removendo sua permissão Enviar emails não comerciais.

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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Quem: Representantes com a permissão Enviar emails não comerciais podem enviar emails não comerciais. Essa permissão é ativada
por padrão para todos os perfis padrão que enviam emails e para perfis personalizados já criados.

Como: Representantes com a permissão confirmam se o email é não comercial antes de ele ser enviado.

Nota:  No Lightning Experience, os representantes precisam de visibilidade de leitura ao campo Recusa de email em leads e
contatos. Verifique a segurança no nível de campo nesse campo para confirmar a visibilidade. Sem acesso ao campo, os
representantes não veem nenhuma mensagem de aviso até clicarem em enviar.

Para evitar que um representante envie emails a clientes que recusaram, desative Enviar emails não comerciais em seu conjunto de
permissões.

Nota:  Emails de lista não são enviados para destinatários com as configurações de privacidade de email de Recusa ou Não
comercializar. Emails de caso sempre podem ser enviados a destinatários com essas configurações de privacidade de email.

CONSULTE TAMBÉM:

Respeitar as preferências de recusa e de não rastrear com uma nova configuração

Ajuda do Salesforce: Selecionar quais representantes de vendas podem enviar emails não comerciais (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Qual a diferença entre email comercial e não comercial? (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização de versão)

IdeaExchange: Opt-out de email não desabilita envio de email

IdeaExchange: Funcionalidade de opt-out de email no Lightning

Respeite a privacidade do cliente com atualizações em status de emails de lista
Se a entrega de emails de lista tiver erros, você receberá um resumo de entrega com um arquivo CSV anexado. O arquivo lista o status
para cada pessoa a que o email foi enviado, incluindo configurações de privacidade de email. Independente de você estar em conformidade
com os regulamentos de proteção e privacidade de dados, como o Regulamento geral de proteção de dados (GDPR), ou outros requisitos,
essas informações o ajudam a cumprir as solicitações de privacidade dos seus clientes.

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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Aplicação expandida do limite diário de emails externos para novas organizações
Cada organização pode enviar 5000 emails únicos por dia para endereços de email externos. Para organizações criadas na versão Spring
'19 e posteriores, esse limite diário também é aplicado para alertas de email, ações de email simples, ações Enviar email e API REST. Se
um dos emails recém-contados não puder ser enviado porque sua organização atingiu o limite, nós o notificaremos por email e
adicionaremos uma entrada aos registros de depuração. Para organizações criadas antes da versão Spring '19, o limite diário é aplicado
apenas para emails enviados por meio da Apex e APIs do Salesforce exceto a API REST.

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

Quem: Essa alteração se aplica apenas a organizações que são criadas na versão Spring '19 e posteriores.

Criar chaves DKIM seguras com tamanhos de chave RSA maiores
Agora você pode escolher entre tamanhos de chave de RSA de 1024 bits e 2048 bits ao criar chaves DKIM (Correio identificado de
DomainKeys). Antes de escolher um tamanho de chave, pesquise as possíveis limitações e requisitos de segurança, como a conformidade
com normas de segurança específicas do setor como FIPS (Normas de processamento de informações federais). As chaves de DKIM
existentes estão definidas para o tamanho de 1024 bits. Você pode especificar o tamanho de chave de RSA apenas para novas 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.

Como: Em Configuração, insira Chaves DKIM  na caixa de Busca rápida e, em seguida, selecione Chaves DKIM. Clique em Criar
nova chave e selecione o tamanho de chave.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar uma chave de DKIM com maior segurança (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Ajuda do Salesforce: Criar uma chave DKIM (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Retornar emails devolvidos para remetentes como arquivos anexados
Ajude os representantes a rastrear emails que não são entregues retornando mensagens devolvidas a eles. Quando um email é devolvido,
ele agora é enviado como um anexo de email ao endereço de email do remetente. Retornar emails devolvidos como anexos está em
conformidade com as medidas de segurança que ajudam a proteger contra emails fraudulentos.

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

Como: Para retornar emails devolvidos como anexos, em Configuração, insira Capacidade de entrega  na caixa de Busca rápida
e, em seguida, selecione Capacidade de entrega. Em Gerenciamento de devolução, ative o gerenciamento de devolução e selecione
Retornar emails devolvidos ao remetente.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Habilitar manipulação de devolução de email (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)
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Modelos de email: Pastas, compartilhamento e relatórios de modelo
Com subpastas e pastas aninhadas, é fácil manter os modelos de email organizados. Compartilhar modelos de email com as pessoas
certas ficou mais fácil também porque é feito por pasta.

NESTA SEÇÃO:

Organizar modelos de email com pastas e aninhamento

Você e seus representantes de vendas agora podem organizar modelos de email em mais pastas do que apenas Pública e Privada.
E aninhar pastas facilita ainda mais a organização e a procura por modelos de email.

Controlar quais modelos de email são compartilhados

Administradores e representantes de vendas podem definir diferentes níveis de acesso a modelos de email com base na pasta em
que um modelo está.

Encontrar seus modelos de email rapidamente

Nós adicionamos algumas campainhas e sons na página Modelos de email para ajudá-lo a encontrar seus modelos de email do
Lightning facilmente.

Faça mais com a permissão Gerenciar modelos do Lightning públicos

Nas versões anteriores, os usuários padrão com essa permissão podiam criar novos modelos públicos, mas editar e excluir somente
modelos que eles possuíam. Agora os usuários com essa permissão podem editar e excluir todos os modelos públicos.

Organizar modelos de email com pastas e aninhamento
Você e seus representantes de vendas agora podem organizar modelos de email em mais pastas do que apenas Pública e Privada. E
aninhar pastas facilita ainda mais a organização e a procura por modelos de email.

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

Por quê: A organização dos modelos de email facilita sua localização. Os representantes de vendas podem usar as pastas atuais, enquanto
os usuários com a permissão Criar pastas para modelos de email do Lightning também podem criar pastas.
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Crie uma hierarquia para modelos de email com até quatro níveis de aninhamento. Os representantes podem colocar modelos para
toda sua empresa no primeiro nível de pastas e, em seguida, adicionar pastas no próximo nível para diferentes departamentos em sua
empresa. Nesse exemplo, a pasta Projetos especiais possui três subpastas: Pesquisas do cliente, Cenário de RFPs e Pesquisar por novo
HQ.
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Ou uma representante pode desejar disponibilizar um modelo de email para um convite de evento para seus colegas em uma pasta
que eles podem acessar. Ela também mantém um modelo de email de acompanhamento de evento personalizado em bloqueio e chave
em uma pasta que apenas ela pode acessar.

Como: Ative a permissão de organização Pastas e compartilhamento aprimorado para modelos de email do Lightning. Em
seguida, conceda a permissão Criar pastas para modelos de email do Lightning aos usuários que deverão criar pastas.

Usuários que são administradores ou que possuem a permissão Modificar todos os dados não precisam da permissão Criar pastas
para modelos de email do Lightning. Eles já podem criar pastas.

Nota:  Se você desativar Pastas e compartilhamento aprimorado para modelos de email do Lightning, perderá acesso às
pastas de modelos de email que você criou e os modelos de email dentro dessas pastas. Para manter o acesso, ative Pastas e
compartilhamento aprimorado para modelos de email do Lightning.

CONSULTE TAMBÉM:

Controlar quais modelos de email são compartilhados

Ajuda do Salesforce: Habilitar pastas e compartilhamento aprimorado para modelos de email (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização de versão)

Ajuda do Salesforce: Selecionar quais usuários podem criar e compartilhar pastas de modelos de email (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Considerações para pastas de modelos de email e compartilhamento (pode estar desatualizado ou não estar
disponível durante a visualização da versão)

IdeaExchange: Modelos de email no Lightning – necessário controlar a visibilidade/pastas

Controlar quais modelos de email são compartilhados
Administradores e representantes de vendas podem definir diferentes níveis de acesso a modelos de email com base na pasta em que
um modelo está.

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

Por quê: Representantes agora podem controlar quem pode acessar quais modelos de email e como, com base nas configurações da
pasta de modelos de email.

Para alterar as configurações de compartilhamento, clique em Compartilhar na página de Modelos de email ou ao editar uma pasta.
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Selecione com quem compartilhar a pasta e qual acesso dar a essas pessoas.

Como: Ative a permissão de organização Pastas e compartilhamento aprimorado para modelos de email do Lightning. Por
padrão, o usuário que cria a pasta tem acesso de Gerenciar.

Nota:  Se você desativar Pastas e compartilhamento aprimorado para modelos de email do Lightning, perderá acesso às
pastas de modelos de email que você criou e os modelos de email dentro dessas pastas. Para manter o acesso, ative Pastas e
compartilhamento aprimorado para modelos de email do Lightning.

CONSULTE TAMBÉM:

Organizar modelos de email com pastas e aninhamento

Ajuda do Salesforce: Habilitar pastas e compartilhamento aprimorado para modelos de email (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização de versão)

Ajuda do Salesforce: Selecionar quais usuários podem criar e compartilhar pastas de modelos de email (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Selecionar quais usuários podem criar e compartilhar pastas de modelos de email (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

IdeaExchange: Modelos de email no Lightning – necessário controlar a visibilidade/pastas
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Encontrar seus modelos de email rapidamente
Nós adicionamos algumas campainhas e sons na página Modelos de email para ajudá-lo a encontrar seus modelos de email do Lightning
facilmente.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer.

Por quê: É fácil pesquisar por modelos ou pastas com a barra de pesquisas (1). A nova navegação para modelos de email do Lightning
(2) e pastas (3) o ajuda a organizar seus modelos do Lightning e localizá-los facilmente.

Nota:  Para ver seus modelos de email Clássicos, use Modelos de email clássicos em Configuração.

Faça mais com a permissão Gerenciar modelos do Lightning públicos
Nas versões anteriores, os usuários padrão com essa permissão podiam criar novos modelos públicos, mas editar e excluir somente
modelos que eles possuíam. Agora os usuários com essa permissão podem editar e excluir todos os modelos públicos.

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

Atividades em tarefas: Criação e fechamento de eventos facilitados
Fechar uma tarefa é uma questão de clicar em um botão. E criar um evento de acompanhamento com base em uma tarefa também
está a um clique de distância.

NESTA SEÇÃO:

Comprovar tarefas de sua lista com um clique

Fechar tarefas não é mais uma tarefa pesada. Em vez de rolar pela lista suspensa de Status, os representantes de vendas podem
marcar tarefas como concluídas com um clique.

Criar um evento de acompanhamento com um clique

Reserve um tempo rapidamente em seu calendário para concluir uma tarefa ou crie um evento para acompanhar uma tarefa existente
com o clique de um botão. Agora os representantes não precisam inserir dados duas vezes porque as principais informações são
copiadas da tarefa original.

Comprovar tarefas de sua lista com um clique
Fechar tarefas não é mais uma tarefa pesada. Em vez de rolar pela lista suspensa de Status, os representantes de vendas podem marcar
tarefas como concluídas com um clique.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Unlimited e Developer.

Por quê: Clique para marcar uma tarefa como concluída na linha de tempo de atividade ou no modo de exibição de detalhes da tarefa.

E você pode reabrir facilmente uma tarefa no modo de exibição de detalhes da tarefa.

CONSULTE TAMBÉM:

Criar um evento de acompanhamento com um clique

IdeaExchange: Exibição de lista: lista de verificação

Criar um evento de acompanhamento com um clique
Reserve um tempo rapidamente em seu calendário para concluir uma tarefa ou crie um evento para acompanhar uma tarefa existente
com o clique de um botão. Agora os representantes não precisam inserir dados duas vezes porque as principais informações são copiadas
da tarefa original.

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

Por quê: Clique em Criar evento de acompanhamento para criar um evento de acompanhamento.
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CONSULTE TAMBÉM:

Comprovar tarefas de sua lista com um clique

Lightning Dialer: Rastrear o resultado de cada chamada
Com um clique, os representantes de vendas podem rastrear se uma chamada foi conectada e como foi. Também conhecido como
disposição de chamada, essas informações importantes são capturadas no Salesforce em registros de chamada e na linha de tempo de
atividade de registros relacionados.

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

Por quê: Rastreie os resultados de chamada de diferentes chamadas. Os representantes de vendas podem selecionar quatro opções no
painel de chamadas. As opções de resultado de chamada que estão ativadas por padrão incluem Conectada, Correio de voz deixado,
Número errado e Sem resposta. Você pode personalizar as opções que sejam certas para a sua empresa.

Os representantes de vendas devem selecionar um valor para registrar uma chamada quando esse recurso estiver ativado. O valor é
salvo no Resultado da chamada da tarefa relacionada.

Como: Configure esse recurso selecionando Registrar uma chamada nas configurações do Dialer em Configuração.

Aplicativo Salesforce Inbox: Modelos do Lightning Experience, notificações de Android,
insights de email compostos
Use modelos do Lightning Experience no aplicativo Salesforce Inbox para iOS e Android. As notificações do Salesforce Inbox agora estão
conectadas às categorias de notificação de Android para que os usuários possam selecionar quais receber. Insights de email compostos
estão disponíveis no aplicativo Salesforce Inbox.

NESTA SEÇÃO:

Escrever emails mais rapidamente com modelos do Lightning no Salesforce Inbox

Os modelos que você cria no Lightning Experience agora estão disponíveis no aplicativo Salesforce Inbox para dispositivos iOS e
Android. Os modelos aumentam a produtividade de seus representantes e garantem mensagens consistentes em sua empresa. Os
representantes de vendas podem usar os mesmos modelos no Inbox em seu dispositivo móvel que usavam no Lightning Experience.
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Refinar notificações do Inbox em dispositivos Android

As notificações do Salesforce Inbox agora estão conectadas às categorias de notificação do Android para dar a seus representantes
mais controle sobre quais notificações recebem. As notificações são importantes para que representantes de vendas ocupados
fiquem cientes de suas tarefas e eventos do dia. Mas o excesso de notificações, ou notificações erradas, podem ser uma distração,
por isso, os representantes podem selecionar quais receber do Inbox. Os representantes podem tocar em uma notificação para
definir como desejam que futuras notificações sejam exibidas.

Obter acesso a insights de email novos e padrão

Faça mais coisas com os Insights de email do Einstein. Se você tem uma licença de Captura de atividades do Einstein paga e os
Insights de email do Einstein estiverem ativados, todos os insights de email padrão estarão disponíveis para usuários móveis do
Salesforce Inbox. Insights de email padrão incluem Insights mencionados executivos e Insights mencionados da concorrência
disponíveis na versão Spring '19.

Usar insights de email personalizados combinados para emails mais inteligentes

Agora você pode combinar dois ou mais insights personalizados para criar um super insight que traz ainda mais inteligência para
seu Salesforce Inbox no iOS e Android.

Escrever emails mais rapidamente com modelos do Lightning no Salesforce Inbox
Os modelos que você cria no Lightning Experience agora estão disponíveis no aplicativo Salesforce Inbox para dispositivos iOS e Android.
Os modelos aumentam a produtividade de seus representantes e garantem mensagens consistentes em sua empresa. Os representantes
de vendas podem usar os mesmos modelos no Inbox em seu dispositivo móvel que usavam no Lightning Experience.

Onde: Essa alteração se aplica ao aplicativo Salesforce Inbox em dispositivos iOS e Android. O Salesforce Inbox está disponível por um
custo adicional nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Modelos de email no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

IdeaExchange: Modelos de email do Lightning não acessíveis no Salesforce Inbox

Refinar notificações do Inbox em dispositivos Android
As notificações do Salesforce Inbox agora estão conectadas às categorias de notificação do Android para dar a seus representantes mais
controle sobre quais notificações recebem. As notificações são importantes para que representantes de vendas ocupados fiquem cientes
de suas tarefas e eventos do dia. Mas o excesso de notificações, ou notificações erradas, podem ser uma distração, por isso, os
representantes podem selecionar quais receber do Inbox. Os representantes podem tocar em uma notificação para definir como desejam
que futuras notificações sejam exibidas.

Onde: Essa alteração se aplica ao aplicativo Salesforce Inbox em dispositivos Android. O Salesforce Inbox está disponível por um custo
adicional nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited.

Obter acesso a insights de email novos e padrão
Faça mais coisas com os Insights de email do Einstein. Se você tem uma licença de Captura de atividades do Einstein paga e os Insights
de email do Einstein estiverem ativados, todos os insights de email padrão estarão disponíveis para usuários móveis do Salesforce Inbox.
Insights de email padrão incluem Insights mencionados executivos e Insights mencionados da concorrência disponíveis na versão Spring
'19.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. Essa alteração também se
aplica ao aplicativo móvel Salesforce Inbox, que está disponível por um custo adicional nas edições Essentials, Professional, Enterprise,
Performance e Unlimited.

CONSULTE TAMBÉM:

Obter um aviso do Einstein com novos insights de email padrão

Insights de email do Einstein padrão visíveis para todos os usuários

Usar insights de email personalizados combinados para emails mais inteligentes
Agora você pode combinar dois ou mais insights personalizados para criar um super insight que traz ainda mais inteligência para seu
Salesforce Inbox no iOS e Android.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. Essa alteração também se
aplica ao aplicativo móvel Salesforce Inbox, que está disponível por um custo adicional nas edições Essentials, Professional, Enterprise,
Performance e Unlimited.

CONSULTE TAMBÉM:

Tornar seu email ainda mais inteligente ao combinar insights de email

Ajuda do Salesforce: Criar Insights de email personalizados do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Notas: Diga adeus a caracteres não seguros em notas
Anteriormente, você não podia salvar uma nota que continha determinados caracteres de HTML como aspas simples (') porque eles
poderiam gerar ataques de script entre sites (XSS). Agora, o Salesforce faz o trabalho sujo para você e remove caracteres não seguros e
salva a nota.

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

Calendário: Mais maneiras de manter-se organizado no Lightning Experience
Os representantes de vendas gerenciam toda a logística de suas necessidades de eventos no Lightning Experience e no aplicativo
Salesforce. Séries de eventos geralmente estão disponíveis ao público em geral e agora você tem mais flexibilidade ao excluir eventos
de uma série. Aproveite mais opções de eventos, incluindo a criação de eventos para agrupar calendários, reservar recursos e adicionar
facilmente participantes. Além disso, prepare-se para eventos exibindo arquivos relacionados em reuniões e imprimindo calendários.

NESTA SEÇÃO:

Agendar uma série de eventos (disponível ao público em geral)

Agende eventos diários, semanais, mensais ou de outra repetição que durem até o fim do tempo ou apenas até o próximo mês.
Além disso, quando a mudança acontece, você pode atualizar um único evento ou remover todos os eventos após uma ocorrência
específica.

Mantenha sua equipe organizada com calendários públicos no Lightning Experience

Use calendários públicos para manter os membros da equipe no loop e os projetos de todas as pessoas nos trilhos de maneira mais
fácil. Todas as pessoas que compartilham um calendário público podem exibir, programar e atualizar eventos sem alternar para o
Salesforce Classic. Anteriormente, você podia ativar calendários públicos, mas os representantes não podiam acessá-los do Lightning
Experience.
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Agende recursos para eventos

Reserve recursos de reunião, como projetores, para evitar a reserva dupla das ferramentas de que você precisa.

Adicione participantes sem configurar o Lightning Sync

Configure representantes de vendas para adicionar usuários do Salesforce, contatos, contas pessoais e leads a seus eventos mais
rapidamente: Você não precisa mais se incomodar com o Lightning Sync.

Veja mais detalhes da visualização de eventos

Em seu calendário, clique em um evento para ver uma visualização de até 10 campos. Anteriormente, você pode ver até quatro
campos.

Ver mais detalhes ao imprimir calendários

Calendários impressos exibem blocos de data e hora destacados para que você possa ver mais detalhes de eventos sem o painel
lateral cobrir sua exibição.

Visualize arquivos relacionados a seus eventos

Quando um proprietário de evento relaciona arquivos a um evento, todas as pessoas com acesso ao evento poderão visualizar os
arquivos. Anteriormente, somente o proprietário do evento podia ver arquivos relacionados.

Agendar uma série de eventos (disponível ao público em geral)
Agende eventos diários, semanais, mensais ou de outra repetição que durem até o fim do tempo ou apenas até o próximo mês. Além
disso, quando a mudança acontece, você pode atualizar um único evento ou remover todos os eventos após uma ocorrência específica.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Essentials, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Nós fizemos algumas melhorias desde a versão beta desse recurso.

• Se você tem a criptografia de plataforma ativada para o campo de Descrição de evento, as séries de eventos criadas ou atualizadas
no Spring '19 serão criptografadas.

• Os representantes de vendas podem atualizar campos personalizados.

• Quando as alterações forem necessárias, os representantes de vendas poderão remover um único evento, todos os eventos de uma
ocorrência específica em diante e toda uma série.

Como: Para permitir que seus representantes agendem séries de eventos, adicione a caixa de seleção Repetir no layout de página para
eventos. Em seguida, para agendar uma série, os representantes podem selecionar Repeat.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Considerações sobre o uso de eventos e calendários no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Compatibilidade de criptografia com série de eventos

Mantenha sua equipe organizada com calendários públicos no Lightning Experience
Use calendários públicos para manter os membros da equipe no loop e os projetos de todas as pessoas nos trilhos de maneira mais fácil.
Todas as pessoas que compartilham um calendário público podem exibir, programar e atualizar eventos sem alternar para o Salesforce
Classic. Anteriormente, você podia ativar calendários públicos, mas os representantes não podiam acessá-los do Lightning Experience.

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: Em Outros calendários no painel lateral, os representantes de vendas podem adicionar e ocultar calendários públicos de seu
modo de exibição de calendário.
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Como: Em Configuração, insira Calendários públicos e recursos  na caixa de Busca rápida e, em seguida, clique em
Calendários públicos e recursos. Em Calendários públicos, selecione Novo.

Agende recursos para eventos
Reserve recursos de reunião, como projetores, para evitar a reserva dupla das ferramentas de que você precisa.

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: Ao criar eventos, você pode adicionar recursos como participantes para reservá-los. Se você precisar comparar a disponibilidade
de diversos recursos, adicione os calendários de recursos ao seu modos de exibição de calendário.

Como: Adicione recursos em Configuração. Então, no layout de página para eventos, adicione o campo Participantes.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar e gerenciar um calendário público ou um calendário de recurso (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Adicione participantes sem configurar o Lightning Sync
Configure representantes de vendas para adicionar usuários do Salesforce, contatos, contas pessoais e leads a seus eventos mais
rapidamente: Você não precisa mais se incomodar com o Lightning Sync.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Essentials, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Para permitir que os representantes adicionem ou removam participantes no Lightning Experience e no aplicativo Salesforce,
adicione o campo Participantes ao layout de página para eventos.

Para enviar convites para participantes e ter suas respostas no Salesforce, o organizador de eventos ainda precisa usar o Lightning Sync.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar participantes para receberem convites quando forem convidados a eventos do Lightning Experience
e do aplicativo Salesforce (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Veja mais detalhes da visualização de eventos
Em seu calendário, clique em um evento para ver uma visualização de até 10 campos. Anteriormente, você pode ver até quatro campos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Essentials, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Os representantes podem ver mais informações de evento diretamente da página inicial de calendário sem precisar abrir
eventos para ver detalhes importantes.
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CONSULTE TAMBÉM:

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

Ver mais detalhes ao imprimir calendários
Calendários impressos exibem blocos de data e hora destacados para que você possa ver mais detalhes de eventos sem o painel lateral
cobrir sua exibição.

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

Quem: Representantes de vendas que usam o Google Chrome, o Microsoft Internet Explorer e o Mozilla Firefox podem se beneficiar
desse aprimoramento.

Por quê: Em seu modo de exibição de calendário, imprima até 12 horas de eventos em um modo de exibição de semana ou um mês
inteiro.

Visualize arquivos relacionados a seus eventos
Quando um proprietário de evento relaciona arquivos a um evento, todas as pessoas com acesso ao evento poderão visualizar os arquivos.
Anteriormente, somente o proprietário do evento podia ver arquivos relacionados.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Mantenha todas as pessoas na tabela na mesma página. Na página de detalhes do evento, os representantes de vendas podem
selecionar Relacionado para ver os arquivos adicionados pelo proprietário do evento.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Adicionar a lista relacionada Arquivos a layouts de página (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Lightning Data: Atualizar dados automaticamente
Nas regras do Lightning Data que atualizam campos em seus registros por meio de uma pesquisa por um objeto personalizado, você
pode substituir dados antigos por novas informações automaticamente: Em Configuração, selecione uma nova opção de mapeamento
de campo para valores existentes. Anteriormente, quando os representantes de vendas atualizavam contas, contatos ou leads, o Lightning
Data podia somente preencher campos vazios. Ele não podia atualizar campos que já continham dados, mesmo se os dados estivessem
desatualizados. Agora, os representantes de vendas não precisam mais clicar em um link para ver os dados mais recentes, como contagem
de pessoas, receita ou informações de contato. E, com essa automação, seus representantes de vendas aproveitam uma melhor
segmentação, relatórios mais abrangentes e uma atribuição de tarefas mais fácil.

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

Como: Em Configuração, use a caixa Busca rápida para localizar Regras de integração de dados e abra uma regra que atualize registros.
Nas definições de mapeamento de campo da regra, selecione Atualizar. Em cada campo, selecione Substituir ou Manter. Antes de
selecionar Substituir, ative o rastreamento de histórico para o campo.
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Integração com o Google: Extensão do Chrome combinada, Fila de trabalho
de High Velocity Sales e melhorias de sincronização de participante
Agora o Lightning for Gmail e o Salesforce Inbox estão disponíveis em uma extensão do Chrome combinada. A Fila de trabalho de High
Velocity Sales está disponível no Gmail™. Além disso, os usuários do Lightning Sync agora podem ver alterações de participantes de
evento feitas por meio da API em calendários da Google.

NESTA SEÇÃO:

Integração ao Gmail: Extensão do Chrome combinada, Fila de trabalho de High Velocity Sales e mais opções de registro e email

Agora o Lightning for Gmail e o Salesforce Inbox estão disponíveis em uma extensão do Chrome combinada. A Fila de trabalho de
High Velocity Sales está disponível no Gmail e agora os representantes de vendas podem registrar emails para qualquer pessoa no
Salesforce, até mesmo pessoas não incluídas no email.

Lightning Sync: Consultar alterações de participantes feitas por meio da API em calendários Google

Agora, quando as alterações são feitas no campo Participantes por meio da API, é mais fácil para os representantes de vendas verem
essas alterações em seus calendários Google. Isso ocorre porque as alterações são sincronizadas do Salesforce automaticamente.
Anteriormente, as alterações feitas por meio da API não sincronizavam a menos que acionadas por uma alteração em um campo
adicional no evento. As considerações para sincronização de status de participante (Aceito, Recusado ou Sem resposta) ainda se
aplicam.

Integração ao Gmail: Extensão do Chrome combinada, Fila de trabalho de High
Velocity Sales e mais opções de registro e email
Agora o Lightning for Gmail e o Salesforce Inbox estão disponíveis em uma extensão do Chrome combinada. A Fila de trabalho de High
Velocity Sales está disponível no Gmail e agora os representantes de vendas podem registrar emails para qualquer pessoa no Salesforce,
até mesmo pessoas não incluídas no email.
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NESTA SEÇÃO:

Obter Lightning for Gmail e Salesforce Inbox em uma extensão do Chrome

A listagem da Chrome Web Store para o Lightning for Gmail agora se chama Salesforce. A extensão do Chrome leva aos representantes
de vendas a experiência do Salesforce dentro do G Suite Gmail, estejam eles configurados para usar recursos padrão ou recursos
premium do Inbox. A extensão única fornece os recursos de integração ao Gmail sem custos e a opção de adicionar recursos do
Inbox com a compra de uma licença do Inbox.

Acelere as venda com a Fila de trabalho de High Velocity Sales no Gmail™

Representantes de vendas que trabalham no Gmail têm acesso à funcionalidade de Fila de trabalho de High Velocity Sales. Com o
acesso no Gmail, os representantes de vendas podem trabalhar com sua fila a partir de onde preferirem trabalhar: Lightning Experience
ou seu aplicativo de email.

Exigir credenciais de login quando as sessões expirarem

Para oferecer suporte a diferentes políticas de segurança, agora você pode configurar a integração ao Gmail para exigir que
representantes de vendas insiram suas credenciais de login do Salesforce toda vez que sua sessão no Salesforce expirar. Por padrão,
a integração com Gmail™ usa o logon único (SSO) para preservar e restaurar a sessão do Salesforce após o primeiro login.

Acessar informações do Salesforce diretamente do Google Calendar

Os representantes de vendas agora podem acessar facilmente os dados do Salesforce correspondentes enquanto visualizam ou
criam um evento no modo de exibição de calendário. Chega de clicar duas vezes no evento para fazer drill down nos detalhes para
visualizar os dados do Salesforce.

Registrar emails para pessoas que não são destinatários de email do Gmail™

Anteriormente, os representantes de vendas podiam registrar emails do Gmail para contatos, leads e contas pessoais no Salesforce
que correspondiam a um endereço nos campos Para ou CC no email. Como um email pode incluir informações importantes, os
representantes agora podem registrar mensagens para qualquer registro de pessoas, garantindo que essas informações pertinentes
sejam registradas no Salesforce. Agora os representantes de vendas podem pesquisar por outras pessoas usando a pesquisa global
no painel de integração ao Gmail. Emails registrados para outros registros de pessoas estão incluídos na linha de tempo de atividade
do registro.

Obter Lightning for Gmail e Salesforce Inbox em uma extensão do Chrome
A listagem da Chrome Web Store para o Lightning for Gmail agora se chama Salesforce. A extensão do Chrome leva aos representantes
de vendas a experiência do Salesforce dentro do G Suite Gmail, estejam eles configurados para usar recursos padrão ou recursos premium
do Inbox. A extensão única fornece os recursos de integração ao Gmail sem custos e a opção de adicionar recursos do Inbox com a
compra de uma licença 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: Se já estiver usando o Lightning for Gmail, tudo já estará definido. Não é necessário substituir a extensão do Lightning for Gmail
que você já instalou. Se desejar adicionar recursos do Inbox à sua integração ao Gmail e não tiver uma licença do Inbox, entre em contato
com o Salesforce.
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Encontre todas as configurações de integração ao Gmail na página de sincronização e integração ao Gmail na configuração do Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Link externo: Extensão do Salesforce na Chrome Web Store (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de
versão)

IdeaExchange: Campos obrigatórios para tarefas no Salesforce Inbox

IdeaExchange: Habilidade de criar objetos personalizados do Salesforce Inbox no Outlook e no Chrome

IdeaExchange: Preencher automaticamente registros de perfil ao criar novos leads e contatos

IdeaExchange: Editar informações de lead e contato no Salesforce Inbox

IdeaExchange: Alterar o ícone de email de log quando já adicionei um email ao Salesforce

IdeaExchange: Habilidade de editar detalhes de registro de novo contato ao adicionar ao Salesforce do Inbox

IdeaExchange: Registrar emails em campanhas

IdeaExchange: Permitir-nos alterar os campos visíveis no Salesforce Inbox para objetos personalizados

IdeaExchange: Usar modelos de email do Lightning, bem como modelos clássicos no Salesforce Inbox

IdeaExchange: Adicionar anexos de email ao Salesforce Inbox em Arquivos, não Anexos

IdeaExchange: Criar contas usando o Salesforce Inbox

Acelere as venda com a Fila de trabalho de High Velocity Sales no Gmail™

Representantes de vendas que trabalham no Gmail têm acesso à funcionalidade de Fila de trabalho de High Velocity Sales. Com o acesso
no Gmail, os representantes de vendas podem trabalhar com sua fila a partir de onde preferirem trabalhar: Lightning Experience ou seu
aplicativo de email.

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

Quem: Usuários com o conjunto de permissões de High Velocity Sales e conjunto de permissões de Inbox podem visualizar a Fila de
trabalho após ela ser adicionada ao painel de aplicativo de email.

Como: Após a ativação de High Velocity Sales e do Inbox, use o Criador de aplicativo Lightning para atualizar os painéis de aplicativo
de email para incluir o componente de Fila de trabalho. Para uma melhor experiência, recomendamos adicionar uma guia ao componente
de Guia da integração ao Gmail e colocar o componente de Fila de trabalho nessa nova guia. Inclua o componente em cada painel
atribuído aos seus representantes de vendas internos que usam os recursos de High Velocity Sales.
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CONSULTE TAMBÉM:

High Velocity Sales: Aceleração de sua equipe de vendas com cadências de vendas e filas de trabalho

Ajuda do Salesforce: Personalizar o painel de Integração ao Gmail

Exigir credenciais de login quando as sessões expirarem
Para oferecer suporte a diferentes políticas de segurança, agora você pode configurar a integração ao Gmail para exigir que representantes
de vendas insiram suas credenciais de login do Salesforce toda vez que sua sessão no Salesforce expirar. Por padrão, a integração com
Gmail™ usa o logon único (SSO) para preservar e restaurar a sessão do Salesforce após o primeiro login.

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

Como: Na página de configuração de Integração e sincronização ao Gmail, desative Manter o Gmail e Salesforce conectados. Os
mapeamentos entre usuários do Salesforce e do Gmail são excluídos, e cada usuário na integração deve fazer login no Salesforce quando
sua sessão atual expirar.

Acessar informações do Salesforce diretamente do Google Calendar
Os representantes de vendas agora podem acessar facilmente os dados do Salesforce correspondentes enquanto visualizam ou criam
um evento no modo de exibição de calendário. Chega de clicar duas vezes no evento para fazer drill down nos detalhes para visualizar
os dados do Salesforce.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience e no Salesforce Classic nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer.

Registrar emails para pessoas que não são destinatários de email do Gmail™

Anteriormente, os representantes de vendas podiam registrar emails do Gmail para contatos, leads e contas pessoais no Salesforce que
correspondiam a um endereço nos campos Para ou CC no email. Como um email pode incluir informações importantes, os representantes
agora podem registrar mensagens para qualquer registro de pessoas, garantindo que essas informações pertinentes sejam registradas
no Salesforce. Agora os representantes de vendas podem pesquisar por outras pessoas usando a pesquisa global no painel de integração
ao Gmail. Emails registrados para outros registros de pessoas estão incluídos na linha de tempo de atividade do registro.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer.
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Lightning Sync: Consultar alterações de participantes feitas por meio da API em
calendários Google
Agora, quando as alterações são feitas no campo Participantes por meio da API, é mais fácil para os representantes de vendas verem
essas alterações em seus calendários Google. Isso ocorre porque as alterações são sincronizadas do Salesforce automaticamente.
Anteriormente, as alterações feitas por meio da API não sincronizavam a menos que acionadas por uma alteração em um campo adicional
no evento. As considerações para sincronização de status de participante (Aceito, Recusado ou Sem resposta) ainda se aplicam.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo móvel nas edições
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Os status de participantes sincronizam do Google para o Salesforce, mas não do Salesforce para o Google. Tenha cuidado ao
criar fluxos de API que atualizam status de participantes no Salesforce porque usuários sincronizam de ambos os lados. Eventualmente,
o status original do Google substitui a atualização feita no Salesforce.

Integração com a Microsoft®: Fila de trabalho de vendas de High Velocity
Sales, mais opções de registro de email e sincronização de série de eventos
Trabalhe na Fila de trabalho de High Velocity Sales de dentro do Outlook®. Registre um email para qualquer pessoa no Salesforce.
Mantenha a série de eventos atualizada com menos esforço.

NESTA SEÇÃO:

Integração com o Outlook: Fila de trabalho de High Velocity Sales, mais opções de registro e suporte para autenticação de dois
fatores e Outlook 2019

A Fila de trabalho de High Velocity Sales está disponível no Microsoft® Outlook®. Agora, os representantes de vendas podem registrar
emails para qualquer registros de pessoas do Salesforce, até mesmo para pessoas não incluídas no email. Além disso, a Integração
com o Outlook: agora oferece suporte para sua configuração de autenticação de dois fatores do Salesforce e está disponível no
Outlook 2019.

Lightning Sync para Microsoft® Exchange: Sincronização de série de eventos (disponível ao público em geral) e melhorias de
sincronização de participantes

A sincronização de série de eventos agora está disponível ao público em geral. Os usuários do Lightning Sync agora podem ver
alterações de participantes de evento feitas por meio da API em calendários da Microsoft.

Salesforce para Outlook: Mais alternativas baseadas em nuvem e a versão instalável mais recente

Cansado de atualizações manuais? Também estamos! Confira as melhorias nas nossas alternativas de produtos mais recentes: a
Integração com o Outlook, Lightning Sync e Captura de atividades do Einstein. Hoje pode ser o dia que você mudará para algo
melhor. Ou, se desejar ficar com algo familiar, receba as melhorias de segurança e correções de problemas ao atualizar para o
Salesforce para Outlook v3.4.5.

Connect for Office e Mala direta padrão foram descontinuados

Os complementos Microsoft® Excel e Microsoft® Word e a Mala direta padrão não estão mais disponíveis. Se os seus representantes
de vendas usarem esses recursos, confira nossos artigos de descontinuação de produto para obter alternativas.

Integração com o Outlook: Fila de trabalho de High Velocity Sales, mais opções de
registro e suporte para autenticação de dois fatores e Outlook 2019
A Fila de trabalho de High Velocity Sales está disponível no Microsoft® Outlook®. Agora, os representantes de vendas podem registrar
emails para qualquer registros de pessoas do Salesforce, até mesmo para pessoas não incluídas no email. Além disso, a Integração com
o Outlook: agora oferece suporte para sua configuração de autenticação de dois fatores do Salesforce e está disponível no Outlook 2019.
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NESTA SEÇÃO:

Acelerar as vendas com a Fila de trabalho de High Velocity Sales no Microsoft® Outlook®

Representantes de vendas que trabalham no Outlook têm acesso à funcionalidade de Fila de trabalho de High Velocity Sales. Com
o acesso no Outlook, os representantes de vendas podem trabalhar com sua fila a partir de onde preferirem trabalhar: Lightning
Experience ou seu aplicativo de email.

Registrar emails para pessoas que não são destinatários de email do Outlook®

Anteriormente, os representantes de vendas podiam registrar emails do Microsoft® Outlook para contatos, leads e contas pessoais
no Salesforce que correspondiam a um endereço nos campos Para ou CC no email. Como um email pode incluir informações
importantes, os representantes agora podem registrar mensagens para qualquer registro de pessoas, garantindo que essas informações
pertinentes sejam registradas no Salesforce. Agora os representantes de vendas podem pesquisar por outras pessoas usando a
pesquisa global no painel de integração ao Gmail. Emails registrados para outros registros de pessoas estão incluídos na linha de
tempo de atividade do registro.

Executar a integração com o Outlook no Outlook® 2019

A integração com o Outlook agora tem suporte no Outlook 2019. Como em outras versões do Outlook, recomendamos que você
execute a última compilação do Outlook 2019 para garantir que a integração funcione como esperado.

Usar a autenticação de dois fatores do Salesforce com o Microsoft® Outlook®

Forneça uma camada extra de segurança quando os representantes de vendas conectarem o Outlook ao Salesforce exigindo um
nome de usuário, senha e um terceiro componente de segurança, como um código. A autenticação de dois fatores não é nova no
Salesforce. No entanto, a integração com o Outlook agora respeita a autenticação de dois fatores que você configura para o Salesforce.

Acelerar as vendas com a Fila de trabalho de High Velocity Sales no Microsoft® Outlook®

Representantes de vendas que trabalham no Outlook têm acesso à funcionalidade de Fila de trabalho de High Velocity Sales. Com o
acesso no Outlook, os representantes de vendas podem trabalhar com sua fila a partir de onde preferirem trabalhar: Lightning Experience
ou seu aplicativo de email.

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

Quem: Usuários com o conjunto de permissões de High Velocity Sales e conjunto de permissões de Inbox podem visualizar a Fila de
trabalho após ela ser adicionada ao painel de aplicativo de email.

Como: Após a ativação de High Velocity Sales e do Inbox, use o Criador de aplicativo Lightning para atualizar os painéis de aplicativo
de email para incluir o componente de Fila de trabalho. Para uma melhor experiência, recomendamos adicionar uma guia ao componente
de Guia da integração com o Outlook e colocar o componente de Fila de trabalho nessa nova guia. Inclua o componente em cada painel
atribuído aos seus representantes de vendas internos que usam os recursos de High Velocity Sales.
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CONSULTE TAMBÉM:

High Velocity Sales: Aceleração de sua equipe de vendas com cadências de vendas e filas de trabalho

Ajuda do Salesforce: Personalizar o painel de integração do Outlook (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Registrar emails para pessoas que não são destinatários de email do Outlook®

Anteriormente, os representantes de vendas podiam registrar emails do Microsoft® Outlook para contatos, leads e contas pessoais no
Salesforce que correspondiam a um endereço nos campos Para ou CC no email. Como um email pode incluir informações importantes,
os representantes agora podem registrar mensagens para qualquer registro de pessoas, garantindo que essas informações pertinentes
sejam registradas no Salesforce. Agora os representantes de vendas podem pesquisar por outras pessoas usando a pesquisa global no
painel de integração ao Gmail. Emails registrados para outros registros de pessoas estão incluídos na linha de tempo de atividade do
registro.

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

Executar a integração com o Outlook no Outlook® 2019
A integração com o Outlook agora tem suporte no Outlook 2019. Como em outras versões do Outlook, recomendamos que você execute
a última compilação do Outlook 2019 para garantir que a integração funcione como esperado.

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

Usar a autenticação de dois fatores do Salesforce com o Microsoft® Outlook®

Forneça uma camada extra de segurança quando os representantes de vendas conectarem o Outlook ao Salesforce exigindo um nome
de usuário, senha e um terceiro componente de segurança, como um código. A autenticação de dois fatores não é nova no Salesforce.
No entanto, a integração com o Outlook agora respeita a autenticação de dois fatores que você configura para o Salesforce.

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

Quando: Esse recurso está disponível após todas as instâncias do Salesforce serem atualizadas para o Spring '19. Acesse trust.salesforce.com
para consultar as datas exatas.
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Quem: A autenticação de dois fatores está disponível para todos os usuários do Salesforce que usam a integração com o Outlook. No
entanto, devido a limitações no Outlook para Mac, não oferecemos suporte à autenticação de dois fatores para usuários do Outlook para
Mac.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia de segurança do Salesforce: Configurar autenticação de dois fatores (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Lightning Sync para Microsoft® Exchange: Sincronização de série de eventos
(disponível ao público em geral) e melhorias de sincronização de participantes
A sincronização de série de eventos agora está disponível ao público em geral. Os usuários do Lightning Sync agora podem ver alterações
de participantes de evento feitas por meio da API em calendários da Microsoft.

NESTA SEÇÃO:

Sincronizar série de eventos (disponível ao público em geral)

A sincronização de série de eventos está disponível ao público em geral e pronta para sincronizar as séries de eventos novas e
atualizadas de seus representantes de vendas entre calendários da Salesforce e da Microsoft®.

Consultar alterações de participantes feitas por meio da API em calendários Microsoft®

Agora, quando as alterações são feitas no campo Participantes por meio da API, é mais fácil para os representantes de vendas verem
essas alterações em seus calendários da Microsoft. Isso ocorre porque as alterações são sincronizadas do Salesforce automaticamente.
Anteriormente, as alterações feitas por meio da API não sincronizavam a menos que acionadas por uma alteração em um campo
adicional no evento. As considerações para sincronização de status de participante (Aceito, Recusado ou Sem resposta) ainda se
aplicam.

Sincronizar série de eventos (disponível ao público em geral)
A sincronização de série de eventos está disponível ao público em geral e pronta para sincronizar as séries de eventos novas e atualizadas
de seus representantes de vendas entre calendários da 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: Selecione Sincronizar série de eventos nas configurações de sincronização de seus representantes. Séries de eventos novas
e atualizadas criadas no Lightning Experience, no aplicativo Salesforce ou em calendários da Microsoft sincronizam de acordo com as
direções de sincronização de eventos dos representantes.

Para manter os calendários alinhados, quando os representantes excluem eventos individuais de uma série, o Lightning Sync remove
facilmente esses eventos do outro aplicativo de acordo com a direção de sincronização. Diferentemente de eventos autônomos ou
séries de eventos, eventos individuais de uma série são removidos independentemente de você ter selecionado ou não a configuração
Excluir eventos sincronizados nas configurações de sincronização dos representantes. Se você não selecionou Excluir eventos
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sincronizados para representantes, permita que eles saibam que excluir eventos individuais de uma série os remove de ambos os
sistemas.

CONSULTE TAMBÉM:

Agendar uma série de eventos (disponível ao público em geral)

Ajuda do Salesforce: Definir configurações do Lightning Sync para Microsoft® Exchange para representantes (pode estar desatualizado
ou indisponível durante a visualização da versão)

IdeaExchange: Sincronizar eventos recorrentes com o Lightning Sync para Microsoft Exchange

Consultar alterações de participantes feitas por meio da API em calendários Microsoft®

Agora, quando as alterações são feitas no campo Participantes por meio da API, é mais fácil para os representantes de vendas verem
essas alterações em seus calendários da Microsoft. Isso ocorre porque as alterações são sincronizadas do Salesforce automaticamente.
Anteriormente, as alterações feitas por meio da API não sincronizavam a menos que acionadas por uma alteração em um campo adicional
no evento. As considerações para sincronização de status de participante (Aceito, Recusado ou Sem resposta) ainda se aplicam.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo móvel nas edições
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Os status de participantes sincronizam do Exchange para o Salesforce, mas não do Salesforce para o Exchange. Tenha cuidado
ao criar fluxos de API que atualizam status de participantes no Salesforce porque usuários sincronizam de ambos os lados. Eventualmente,
o status original do Exchange substitui a atualização feita no Salesforce.

Salesforce para Outlook: Mais alternativas baseadas em nuvem e a versão instalável
mais recente
Cansado de atualizações manuais? Também estamos! Confira as melhorias nas nossas alternativas de produtos mais recentes: a Integração
com o Outlook, Lightning Sync e Captura de atividades do Einstein. Hoje pode ser o dia que você mudará para algo melhor. Ou, se
desejar ficar com algo familiar, receba as melhorias de segurança e correções de problemas ao atualizar para o Salesforce para Outlook
v3.4.5.

NESTA SEÇÃO:

Explorar as alternativas de produtos baseadas em nuvem mais recentes

Se você estiver pronto para desistir das instalações de produtos manuais, compare os benefícios mais recentes de nossos produtos
de integração com Microsoft com base na nuvem. Além da Integração com o Outlook e o Lightning Sync, agora a Captura de
atividades do Einstein é uma opção também! Esses produtos são melhores porque eles são atualizados automaticamente a cada
versão com os recursos e melhorias mais recentes. A atualização manual não é mais necessária.

Atualizar para o Salesforce para Outlook v3.4.5

O Salesforce para Outlook v3.4.5 é a próxima versão disponível após o Salesforce para Outlook v3.4.3 ter sido lançado na versão
Summer '18. Obtenha melhorias de segurança e evite corrompimentos do Microsoft® Outlook®. Para obter mais detalhes, verifique
a Trailblazer Community do Salesforce para Outlook no início de janeiro de 2019 para notas de versão específicas da versão.

Explorar as alternativas de produtos baseadas em nuvem mais recentes
Se você estiver pronto para desistir das instalações de produtos manuais, compare os benefícios mais recentes de nossos produtos de
integração com Microsoft com base na nuvem. Além da Integração com o Outlook e o Lightning Sync, agora a Captura de atividades
do Einstein é uma opção também! Esses produtos são melhores porque eles são atualizados automaticamente a cada versão com os
recursos e melhorias mais recentes. A atualização manual não é mais necessária.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo móvel nas edições
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Independentemente de você estar esperando por um recurso favorito, suporte de sistema específico ou uma configuração
simplificada, veja se essas melhorias atendem aos critérios de sua empresa.

• A Captura de atividades do Einstein sincroniza contatos e eventos e oferece a captura de emails e eventos que aumenta a produtividade.
Com sua configuração menos complicada e requisitos de conexão, a Captura de atividades do Einstein pode fornecer os recursos
de sincronização que sejam adequados para você.

• O Lightning Sync sincroniza a série de eventos para usuários que trabalham no Lightning Experience e no aplicativo Salesforce.

• A Integração com o Outlook oferece recursos de produtividade que não estão disponíveis no painel lateral do Salesforce para Outlook.
Os novos recursos incluem a Fila de trabalho de High Velocity Sales e registro de email para qualquer pessoa no Salesforce.

Como: Confira nossas notas de versão e documentação de comparação para obter mais detalhes. E quando você definir o produto certo,
familiarize-se por meio da documentação de configuração.

CONSULTE TAMBÉM:

Captura de atividades do Einstein: Novos recursos de sincronização, compartilhamento expandido, melhores métricas e aprimoramentos
em insights de email

Lightning Sync para Microsoft® Exchange: Sincronização de série de eventos (disponível ao público em geral) e melhorias de
sincronização de participantes

Integração com o Outlook: Fila de trabalho de High Velocity Sales, mais opções de registro e suporte para autenticação de dois
fatores e Outlook 2019

Ajuda do Salesforce: Qual produto de integração de email é o certo para minha empresa? (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização de versão)

Ajuda do Salesforce: Configurar a Captura de atividades do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Trailhead: Integração com o Outlook (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Atualizar para o Salesforce para Outlook v3.4.5
O Salesforce para Outlook v3.4.5 é a próxima versão disponível após o Salesforce para Outlook v3.4.3 ter sido lançado na versão Summer
'18. Obtenha melhorias de segurança e evite corrompimentos do Microsoft® Outlook®. Para obter mais detalhes, verifique a Trailblazer
Community do Salesforce para Outlook no início de janeiro de 2019 para notas de versão específicas da versão.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Contact Manager, Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Trailblazer Community do Salesforce: Notas de versão do Salesforce para Outlook v3.4.5 (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Connect for Office e Mala direta padrão foram descontinuados
Os complementos Microsoft® Excel e Microsoft® Word e a Mala direta padrão não estão mais disponíveis. Se os seus representantes de
vendas usarem esses recursos, confira nossos artigos de descontinuação de produto para obter alternativas.
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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: Faturamento expandido, opções de emenda
e programações de consumo para resumos de uso
Leve a precificação baseada em preços para o Salesforce CPQ e defina os preços unitários faturáveis personalizados para suas assinaturas
perenes. Altere assinaturas de qualquer um dos contratos de sua conta dentro do editor de linha de cotação. Use programações de
consumo para aplicar taxas a seus resumos de uso. Expanda seus recursos de faturamento faturando resumos de uso com programações
de consumo e assinaturas sem datas de término.

NESTA SEÇÃO:

Salesforce CPQ: Programações de consumo para resumos de uso e outras opções de alteração

Leve a precificação baseada em uso para o Salesforce CPQ e defina as taxas de consumo para precificar o uso. Melhore seu processo
de cotação com suporte para pacotes maiores e melhor desempenho ao excluir diversas linhas de cotação de uma vez.

Salesforce Billing: Novas opções de faturamento para resumos de uso e assinaturas contínuas

Expanda seus recursos de faturamento faturando assinaturas perenes. Use programações de consumo para aplicar a taxa a resumos
de uso e personalizar como você os fatura. Substitua o preço unitário faturável para suas assinaturas perenes e crie agendas de receita
com base em reservas de produto de pedido.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Novos objetos e campos para Salesforce CPQ and Billing Spring '19 (pode estar defasado ou indisponível durante
a prévia da versão)

Salesforce CPQ: Programações de consumo para resumos de uso e outras opções
de alteração
Leve a precificação baseada em uso para o Salesforce CPQ e defina as taxas de consumo para precificar o uso. Melhore seu processo de
cotação com suporte para pacotes maiores e melhor desempenho ao excluir diversas linhas de cotação de uma vez.

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:

Precificar uso com programações de consumo (disponível ao público em geral)

Precifique o uso com base em taxas de consumo predeterminadas. Anteriormente, programações de preço permitiam aos
representantes definir a precificação apenas para um conjunto de taxas de uso por produto de pedido. As programações de consumo
oferecem maior flexibilidade na precificação. Aplique as programações de consumo em diversos produtos ou anexe diversas
programações de consumo do produto a um produto.
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Alterar assinaturas no editor de linha de cotação

Nós adicionamos um botão Alterar assinaturas para cotações de alteração no editor de linha de cotação. Quando um representante
de vendas clica em Alterar assinaturas no editor de linha de cotação, o Salesforce CPQ exibe a página Alterar assinaturas. Essa página
permite que os representantes de vendas selecionem qualquer assinatura alterável na conta de sua cotação e a adicionem à cotação
de alteração. Esse recurso é útil se desejarem trazer uma assinatura de um contrato diferente para sua cotação de alteração.

Outras alterações no Salesforce CPQ

Aplique emendas a contratos mais facilmente, crie pacotes maiores e exclua mais linhas no editor de linha de cotação.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Novos objetos e campos para Salesforce CPQ and Billing Spring '19 (pode estar defasado ou indisponível durante
a prévia da versão)

Precificar uso com programações de consumo (disponível ao público em geral)
Precifique o uso com base em taxas de consumo predeterminadas. Anteriormente, programações de preço permitiam aos representantes
definir a precificação apenas para um conjunto de taxas de uso por produto de pedido. As programações de consumo oferecem maior
flexibilidade na precificação. Aplique as programações de consumo em diversos produtos ou anexe diversas programações de consumo
do produto a um produto.

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

NESTA SEÇÃO:

Definir preços de programação de consumo

Você pode configurar suas unidades de uso e diferentes taxas com base no volume de uso. Por exemplo, dê aos clientes uma taxa
menor caso usem mais que 2 GB de dados em um plano de celular, e uma taxa menor ainda caso usem mais de 10.

Usar programações de consumo com o Salesforce CPQ e Billing

Anteriormente, as programações de consumo estavam disponíveis apenas no Salesforce. Com o suporte de pacote gerenciado de
CPQ e Billing, você pode utilizar as programações de consumo em todo o ciclo de vida do Salesforce CPQ e Billing. Agora você pode
cotar, contratar, pedir e faturar produtos de uso que possuem programações de consumo.

Personalizar o faturamento de uso com regras de faturamento de programação de consumo

Nós adicionamos regras de faturamento, regras de taxas e regras de reconhecimento de receita a programações de consumo. Agora
você pode faturar um resumo de uso com diferentes regras de seu produto de pedido de assinatura pai.

Usar programações de consumo e taxas de consumo em scripts personalizados

Adicione uma funcionalidade extra às suas programações de consumo e taxas para atender melhor às necessidades de sua empresa.
Inclua até 10 campos dos objetos de Taxa de consumo e Programação de consumo no código do JavaScript.

Ative as programações de consumo para Salesforce CPQ e Salesforce Billing

Para usar programações de consumo no Salesforce CPQ and Billing, ative-as nas configurações do pacote Salesforce CPQ e conceda
as permissões apropriadas a usuários.

Definir preços de programação de consumo

Você pode configurar suas unidades de uso e diferentes taxas com base no volume de uso. Por exemplo, dê aos clientes uma taxa menor
caso usem mais que 2 GB de dados em um plano de celular, e uma taxa menor ainda caso usem mais de 10.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições do Salesforce CPQ.
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Por quê: Anteriormente, programações de preço permitiam aos representantes definir a precificação apenas para um conjunto de taxas
de uso por produto de pedido. As programações de consumo oferecem maior flexibilidade na precificação. Aplique as programações
de consumo em diversos produtos ou anexe diversas programações de consumo do produto a um produto.

Como: Para ativar o preço com base em uso, instale o pacote gerenciado de CPQ ou atualize-o para a versão mais atual. Em seguida,
ative a precificação baseada em uso nas configurações de pacote de CPQ. Em Configuração, insira Pacotes instalados  na caixa
de Busca rápida  e selecione Pacotes instalados. Localize o Pacote de CPQ e clique em Configurar. Navegue até a guia de
Precificação e cálculo. Selecione Ativar precificação baseada em uso.

Depois de os representantes de vendas concordarem com um plano de taxação, eles podem usar o objeto Programação de consumo
para agrupar as taxas no Salesforce.

Uma programação de consumo define a unidade de medida (1) e o método de classificação (2) para todas suas taxas. 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.

Uma programação de consumo exige pelo menos uma taxa de consumo.
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A taxa de consumo define limites baseados em unidade para uso (1) e define a taxa de precificação (2) para produtos que se enquadram
dentro desses limites. 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 programação 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.

Quando você fatura seu cliente por um produto de uso, o Salesforce Billing calcula o preço de resumo de uso com base em dois fatores.

• A quantidade de uso do cliente durante um período de uso

• Em que cada quantidade de uso se enquadra em suas taxas de consumo

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Produtos baseados em uso (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Definir faixas de preço de agenda de consumo (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Ajuda do Salesforce: Relacionamentos de taxa de consumo (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Caso de uso para definição de preços baseados em uso (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Criar uma configuração básica de definição de preços de uso (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Usar programações de consumo com o Salesforce CPQ e Billing

Anteriormente, as programações de consumo estavam disponíveis apenas no Salesforce. Com o suporte de pacote gerenciado de CPQ
e Billing, você pode utilizar as programações de consumo em todo o ciclo de vida do Salesforce CPQ e Billing. Agora você pode cotar,
contratar, pedir e faturar produtos de uso que possuem programações de consumo.

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

Como: Para ativar o preço com base em uso, instale o pacote gerenciado de CPQ ou atualize-o para a versão mais atual. Em seguida,
ative a precificação baseada em uso nas configurações de pacote de CPQ. Em Configuração, insira Pacotes instalados  na caixa
de Busca rápida  e selecione Pacotes instalados. Localize o Pacote de CPQ e clique em Configurar. Navegue até a guia de
Precificação e cálculo. Selecione Ativar precificação baseada em uso.

O Salesforce usa um objeto de vinculação chamado de programação de consumo do produto para definir um relacionamento entre o
produto e a programação de consumo. A programação de consumo do produto possui um relacionamento de um para muitos com
produtos, o que permite que você associe diversas programações com o mesmo produto. Você também pode associar uma programação
de consumo com diversos produtos.

A precificação de uso começa quando você associa uma programação de consumo a um produto. Essa associação permite que os
representantes de vendas revisem e editem a precificação de uso no editor de linha de cotação durante o desenvolvimento de cotação.
À medida que os representantes de vendas se movem pelo fluxo de trabalho de CPQ, o Salesforce CPQ cria programações de consumo
exclusivas para a linha de cotação, assinatura e produto de pedido feitos desse produto. Quando você carrega o uso em um resumo de
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uso, o Salesforce CPQ precifica a partir da programação de consumo do produto de pedido. Você poderá então faturar seus resumos de
uso.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Fluxo de dados de agenda de consumo (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Ajuda do Salesforce: Exibir agendas de consumo no editor de linha de cotação (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Classificar resumos de uso com uma programação de consumo do produto (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Contratar produtos com programações de consumo do produto (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Alterar produtos com programações de consumo do produto (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Renovar produtos com programações de consumo do produto (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Personalizar o faturamento de uso com regras de faturamento de programação de consumo

Nós adicionamos regras de faturamento, regras de taxas e regras de reconhecimento de receita a programações de consumo. Agora
você pode faturar um resumo de uso com diferentes regras de seu produto de pedido de assinatura pai.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições do Salesforce CPQ e 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:  Se você usava anteriormente programações de preço com seus produtos de uso, o Salesforce Billing faturava o produto de
pedido e seus resumos de uso com base nas regras do produto de pedido. Com conjuntos de regras de faturamento independentes
em programações de consumo, você tem mais flexibilidade com faturamento, cálculos de taxa e reconhecimento de receita para resumos
de uso. Por exemplo, você pode taxar o produto de pedido de uso ao mesmo tempo que mantém seus resumos de uso livre de taxas.
Você também pode registrar transações de resumo de uso em uma conta de GL separada das transações de produto de pedido de uso.

Como:  Para ativar o preço com base em uso, instale o pacote gerenciado de CPQ ou atualize-o para a versão mais atual. Em seguida,
ative a precificação baseada em uso nas configurações de pacote de CPQ. Em Configuração, insira Pacotes instalados  na caixa
de Busca rápida  e selecione Pacotes instalados. Localize o Pacote de CPQ e clique em Configurar. Navegue até a guia de
Precificação e cálculo. Selecione Ativar precificação baseada em uso.

Quando você cria uma programação de consumo, forneça os campos Regra de faturamento, Regra de taxa e Regra de reconhecimento
de receita. Quando um representante de vendas pede um produto baseado em uso relacionado a uma programação de consumo, o
Salesforce Billing cria uma programação de consumo do produto de pedido que herda todos os valores de campo da regra da programação
de consumo original. Cada resumo de uso do produto do pedido se refere a uma programação de consumo do produto do pedido.
Quando o Salesforce Billing fatura um produto de pedido baseado em uso, ele fatura os resumos de uso com base nas regras da
programação de consumo do produto de pedido e tratamentos. Enquanto isso, ele fatura o produto do pedido com base nas regras e
tratamentos do produto.

Usar programações de consumo e taxas de consumo em scripts personalizados

Adicione uma funcionalidade extra às suas programações de consumo e taxas para atender melhor às necessidades de sua empresa.
Inclua até 10 campos dos objetos de Taxa de consumo e Programação de consumo no código do JavaScript.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições do Salesforce CPQ.

Por quê:  Programações de consumo fornecem uma precificação flexível para produtos baseados em uso, mas o processo de negócios
de sua empresa é exclusivo. Use scripts personalizados para fornecer mais funcionalidade para atender às necessidades de sua empresa.

Como: Insira os nomes de API de até 10 campos do objeto de programação de consumo e os nomes de API de até 10 campos do objeto
de taxas de consumo. Use scripts personalizados chamando-os do plugin de calculadora de cotação do CPQ.

Dica:  Não insira campos de que seu script não precisa. Quanto mais campos você inserir, mais tempo demora para executar seu
script.

Ative as programações de consumo para Salesforce CPQ e Salesforce Billing

Para usar programações de consumo no Salesforce CPQ and Billing, ative-as nas configurações do pacote Salesforce CPQ e conceda as
permissões apropriadas a usuários.

1. Ative a precificação com base em uso nas configurações do pacote Salesforce CPQ.

a. Na Configuração, digite Pacotes instalados  na caixa Busca rápida e selecione Pacotes instalados.

b. Localize o pacote Salesforce CPQ e clique em Configurar.

c. Selecione a guia Precificação e cálculo.

d. Selecione Ativar precificação baseada em uso.

2. Os usuários que precisam de programações de consumo devem ter permissões de Criar, Ler, Editar e Excluir os seguintes objetos.

• Programação de consumo

• Programação de consumo do item de linha do contrato (apenas Service Cloud para Salesforce CPQ)

• Taxa de consumo do item de linha do contrato (apenas Service Cloud para Salesforce CPQ)

• Localizações (se a organização usa traduções do CPQ)

• Programação de consumo do produto do pedido

• Taxa de consumo do produto do pedido
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• Programação de consumo da linha de cotação

• Taxa de consumo da linha de cotação

• Programação de consumo de assinatura (não é necessário para Service Cloud para Salesforce CPQ)

• Taxa de consumo de assinatura (não é necessário para Service Cloud para Salesforce CPQ)

Alterar assinaturas no editor de linha de cotação
Nós adicionamos um botão Alterar assinaturas para cotações de alteração no editor de linha de cotação. Quando um representante de
vendas clica em Alterar assinaturas no editor de linha de cotação, o Salesforce CPQ exibe a página Alterar assinaturas. Essa página permite
que os representantes de vendas selecionem qualquer assinatura alterável na conta de sua cotação e a adicionem à cotação de alteração.
Esse recurso é útil se desejarem trazer uma assinatura de um contrato diferente para sua cotação de alteração.

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

Por quê: Anteriormente, em cotações de alteração, os representantes de vendas podiam alterar apenas ativos e assinaturas da cotação
original.

Como: Em uma cotação de alteração, selecione o botão suspenso Adicionar produtos e selecione Alterar assinaturas.

Outras alterações no Salesforce CPQ
Aplique emendas a contratos mais facilmente, crie pacotes maiores e exclua mais linhas no editor de linha de cotação.

NESTA SEÇÃO:

O campo Preservar estrutura do pacote é obrigatório para emendas

Um campo Preservar estrutura do pacote do contrato agora deve ser selecionado antes que os usuários possam alterar o contrato.
Anteriormente, se um representante de vendas alterasse um contrato ou sua oportunidade relacionada enquanto Preservar estrutura
do pacote não estava selecionado, o Salesforce CPQ ignorava a configuração dos pacotes alterados e os convertia para linhas de
cotação independentes na cotação da emenda. O resultado eram erros de validação, alterações de preço indesejáveis e regras de
preço ou produto ignoradas na cotação de emenda.

Excluir linhas de cotação mais rapidamente

Nós aprimoramos o editor de linha de cotação para que grandes exclusões, como exclusões de 150 ou mais linhas de cotação, sejam
concluídas mais rapidamente.

Baixar PDFs de documentos de cotação na página de visualização de cotação

Agora você pode baixar uma cópia em PDF de seu documentos de cotação de CPQ na página de Visualização de cotação.

O campo Preservar estrutura do pacote é obrigatório para emendas

Um campo Preservar estrutura do pacote do contrato agora deve ser selecionado antes que os usuários possam alterar o contrato.
Anteriormente, se um representante de vendas alterasse um contrato ou sua oportunidade relacionada enquanto Preservar estrutura
do pacote não estava selecionado, o Salesforce CPQ ignorava a configuração dos pacotes alterados e os convertia para linhas de cotação
independentes na cotação da emenda. O resultado eram erros de validação, alterações de preço indesejáveis e regras de preço ou
produto ignoradas na cotação de emenda.

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

Por quê: O campo Preservar estrutura do pacote garante que todos os pacotes em cotações de emenda tenham a mesma configuração
que a cotação que o representante de vendas emendou.

Como:  Antes de atualizar para o Salesforce CPQ Spring '19, garanta que o campo Preservar estrutura do pacote esteja selecionado em
todos os contratos que você deseje tornar alteráveis.
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Quando um representante de vendas cria uma conta, ele herda o valor Preservar estrutura do pacote das configurações de pacote do
editor de linha do Salesforce CPQ. Quando um representante de vendas cria um contrato, ele herda o valor Preservar estrutura do pacote
de sua conta principal. Recomendamos selecionar Preservar estrutura do pacote nas configurações do pacote para garantir que todas
as novas contas e contratos tenham Preservar estrutura do pacote selecionado. O valor de Preservar estrutura do pacote em qualquer
nível afeta apenas registros relacionados mediante a criação do registro. Por exemplo, selecionar o campo em uma conta não selecionará
Preservar estrutura do pacote nos contratos atuais daquela conta. Para atualizar Preservar estrutura do pacote em seus contratos atuais,
recomendamos usar um criador de processos ou regra de fluxo de trabalho.

Excluir linhas de cotação mais rapidamente

Nós aprimoramos o editor de linha de cotação para que grandes exclusões, como exclusões de 150 ou mais linhas de cotação, sejam
concluídas mais rapidamente.

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

Quem:  Organizações que ativaram a exclusão de diversas linhas.

Baixar PDFs de documentos de cotação na página de visualização de cotação

Agora você pode baixar uma cópia em PDF de seu documentos de cotação de CPQ na página de Visualização de cotação.

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

Por quê: Agora ficou fácil baixar um PDF de seu documento de cotação de CPQ quando terminar de visualizá-lo. Na página de Visualização
de cotação, clique no ícone de Download.

Salesforce Billing: Novas opções de faturamento para resumos de uso e assinaturas
contínuas
Expanda seus recursos de faturamento faturando assinaturas perenes. Use programações de consumo para aplicar a taxa a resumos de
uso e personalizar como você os fatura. Substitua o preço unitário faturável para suas assinaturas perenes e crie agendas de receita com
base em reservas de produto de pedido.

Importante:  Se você usar o Avalara para o Salesforce Billing, deverá fazer o upgrade para a versão 3.0 depois de instalar o Salesforce
Billing Spring '19.

Onde: 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.
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NESTA SEÇÃO:

Instruções de pré-instalação do Salesforce Billing Spring '19

Antes de atualizar para o Salesforce Billing Spring '19, verifique se sua organização preenche os requisitos principais de compatibilidade.

Concluir sua atualização para o Salesforce Billing Spring '19

Após você atualizar para o Salesforce Billing Spring '19, certifique-se de que fez as principais alterações de permissão e registro para
que sua equipe de vendas possa receber a funcionalidade completa do pacote.

Aplicar a taxa e faturar resumos de uso com programações de consumo do produto

Expanda os recursos de faturamento por meio de faturamento com base no uso consumido em um período de cobrança. Quando
você pede um produto de assinatura com uma programação de consumo do produto, o Salesforce Billing avalia seus registros de
uso e calcula o preço com base no uso e na programação de consumo do produto do pedido. Você poderá então faturar o uso como
uma linha de fatura separada.

Faturar e cancelar assinaturas sem datas de término

Tenha mais controle sobre suas assinaturas perenes. Agora você pode faturar e cancelar assinaturas perenes no Salesforce Billing.

Criar agendas de receita com base no valor de reservas de produto de pedido

Nós expandimos os campos de faturamento que você usa para criar agendas de receita para seus produtos de pedido. Agora você
pode usar o valor de reservas de um produto de pedido como a origem do valor total de sua agenda de receita.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Novos objetos e campos para Salesforce CPQ and Billing Spring '19 (pode estar defasado ou indisponível durante
a prévia da versão)

Instruções de pré-instalação do Salesforce Billing Spring '19
Antes de atualizar para o Salesforce Billing Spring '19, verifique se sua organização preenche os requisitos principais de compatibilidade.

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: Suspenda todos os processos de lote da sua organização para execuções de fatura e execuções de pagamento. Então você pode
reiniciá-los depois de instalar o Salesforce Billing Spring '19.

Concluir sua atualização para o Salesforce Billing Spring '19
Após você atualizar para o Salesforce Billing Spring '19, certifique-se de que fez as principais alterações de permissão e registro para que
sua equipe de vendas possa receber a funcionalidade completa do pacote.

Importante:  Se você usar o Avalara para o Salesforce Billing, deverá fazer o upgrade para a versão 3.0 depois de instalar o Salesforce
Billing Spring '19.

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: Siga estas etapas.

1. No objeto de produto do pedido, forneça as permissões Criar, Escrever, Atualizar e Excluir para o campo
SBQQ__OrderItemConsumptionSchedule__c.
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2. Por padrão, produtos de pedido de assinatura perene ativada criados no Salesforce Billing Winter '19 não terão uma próxima data
de faturamento. Para faturá-los no Salesforce Billing Spring '19, desative-os e, em seguida, reative-os para calcular uma próxima data
de faturamento. Se os produtos de pedido foram contratados e não puderem ser desativados, adicione manualmente uma próxima
data de faturamento com base em suas necessidades de faturamento.

Importante:  Na maioria dos casos, não recomendamos alterar manualmente a próxima data de faturamento de um produto
de pedido. Aconselhamos alterar isso apenas para esse cenário de atualização.

Aplicar a taxa e faturar resumos de uso com programações de consumo do produto
Expanda os recursos de faturamento por meio de faturamento com base no uso consumido em um período de cobrança. Quando você
pede um produto de assinatura com uma programação de consumo do produto, o Salesforce Billing avalia seus registros de uso e calcula
o preço com base no uso e na programação de consumo do produto do pedido. Você poderá então faturar o uso como uma linha de
fatura separada.

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: Anteriormente, o Salesforce Billing não criava resumos de uso para produtos do pedido relacionados a programações de
consumo. Os usuários podiam faturar resumos de uso apenas relacionados a programações de preço, que tinham menos opções para
precificação de uso.

Como: Quando você pedia um produto de uso, o Salesforce Billing criava uma programação de consumo do produto de pedido com
base na programação de consumo original do produto de uso. O Salesforce Billing então cria resumos de uso para seu produto de pedido
com base no intervalo de datas do produto da ordem e no prazo de faturamento da programação de consumo do produto de pedido.
O prazo de faturamento da programação representa a duração do resumo de uso de uma pessoa, que o Salesforce Billing repete pelas
datas de início e término do produto de pedido. Por exemplo, seu produto de pedido é faturado mensalmente de 01/01/2019 a
31/12/2019. Se sua programação de consumo do produto de pedido tiver um prazo de um mês, você receberá um resumo de uso de
um mês em cada mês durante o prazo do seu pedido de pedido. Essa configuração gera um total de 12 resumos de uso.

À medida que você carrega o uso em seu resumo de uso, o Salesforce Billing precifica seu subtotal não faturado com base em onde a
quantidade do resumo de uso está dentro das taxas de consumo do produto de pedido. Por exemplo, seu resumo de uso possui uma
quantidade de 50 e uma de suas taxas de consumo de produto do pedido lista um preço de US$ 0,50 por unidade de 1 a 100 unidades.
O resumo de uso teria então um subtotal não faturado de US$ 25.

Um resumo de uso possui uma Próxima data de faturamento de seu produto de pedido pai. Quando o Salesforce Billing cria o resumo
de uso, ele define a próxima data de faturamento igual à data de término do resumo. Essa configuração dá a você a liberdade para faturar
um resumo de uso na mesma fatura como sua assinatura pai ou em faturas separadas. Por exemplo, você pode definir a frequência de
faturamento do seu produto de pedido para mensal. Então, é possível dar a seus resumos de uso uma frequência de faturamento
trimestral definindo o prazo da programação de consumo do produto de pedido para três meses. Se um produto de pedido e seus
resumos de uso tiverem as mesmas Próximas datas de faturamento, eles serão faturados como linhas de fatura separadas em uma fatura.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Faturar resumos de uso com programações de consumo do produto (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Classificar resumos de uso com uma programação de consumo do produto (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Faturar e cancelar assinaturas sem datas de término
Tenha mais controle sobre suas assinaturas perenes. Agora você pode faturar e cancelar assinaturas perenes no Salesforce Billing.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições do Salesforce Billing.

NESTA SEÇÃO:

Faturar assinaturas sem datas de término

Agora você pode faturar assinaturas perenes. Quando seu produto da ordem tiver um tipo de assinatura perene, o Salesforce Billing
o fatura em cada período de faturamento indefinidamente. Dessa maneira, você pode cobrar os clientes pelas assinaturas até que
eles decidam cancelar. Como você não está renovando a assinatura no fim de um contrato, não precisará se preocupar com registros
adicionais que o processo de renovação exige.

Faturar assinaturas perenes canceladas

Às vezes, os clientes precisam cancelar suas assinaturas perenes antes ou depois de terem pago por uma intervalo de períodos de
faturamento. Agora os representantes de vendas podem cancelar assinaturas perenes e faturar seus clientes por saldos pagos ou
cobrá-los por saldos restantes.

Substituir preços unitários faturáveis para assinaturas perenes

Personalize seu preço de faturamento de assinaturas perenes definindo um preço unitário faturável antes da ativação. Agora você
pode usar o campo Substituir preço unitário faturável para substituir o preço unitário faturável padrão em produtos de pedido para
suas assinaturas perenes. Esse campo é útil para corrigir erros de arredondamento ou substituir o preço unitário faturável em registros
de assinaturas perenes que foram migrados para o Salesforce Billing.

Faturar assinaturas sem datas de término

Agora você pode faturar assinaturas perenes. Quando seu produto da ordem tiver um tipo de assinatura perene, o Salesforce Billing o
fatura em cada período de faturamento indefinidamente. Dessa maneira, você pode cobrar os clientes pelas assinaturas até que eles
decidam cancelar. Como você não está renovando a assinatura no fim de um contrato, não precisará se preocupar com registros adicionais
que o processo de renovação exige.

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.

Como: O Salesforce Billing fatura uma assinatura perene com base no preço unitário faturável do produto da ordem.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Faturar assinaturas perenes canceladas

Às vezes, os clientes precisam cancelar suas assinaturas perenes antes ou depois de terem pago por uma intervalo de períodos de
faturamento. Agora os representantes de vendas podem cancelar assinaturas perenes e faturar seus clientes por saldos pagos ou cobrá-los
por saldos restantes.

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 você ativa seu produto de pedido de cancelamento, o Salesforce Billing gerencia os cancelamentos de assinaturas
perenes de maneira diferente, dependendo se a data de cobrança do produto do pedido cai antes ou depois da data de encerramento.

• Próxima data de cobrança antes da data de encerramento: No produto de pedido original, o Salesforce Billing multiplica o preço
unitário faturável pelo número de períodos de faturamento entre a próxima data de cobrança e a data de encerramento. O saldo
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pendente do produto do pedido exibe os resultados do cálculo. A próxima execução da fatura ou o processo Faturar agora começa
a faturar com base no saldo pendente e na frequência de faturamento até a data de encerramento do produto do pedido.

• Próxima data de cobrança após a data de encerramento: No produto de pedido de cancelamento, o Salesforce Billing multiplica o
preço unitário faturável pelo número de períodos de faturamento entre a data de encerramento e a próxima data de cobrança. Para
representar um reembolso, ele pega o resultado e o inverte. Um número positivo se torna negativo e vice-versa. O saldo pendente
do produto de pedido de cancelamento exibe os resultados do cálculo. A próxima execução da fatura ou Faturar agora fatura o saldo
pendente do produto do pedido de cancelamento em uma linha de fatura.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Substituir preços unitários faturáveis para assinaturas perenes

Personalize seu preço de faturamento de assinaturas perenes definindo um preço unitário faturável antes da ativação. Agora você pode
usar o campo Substituir preço unitário faturável para substituir o preço unitário faturável padrão em produtos de pedido para suas
assinaturas perenes. Esse campo é útil para corrigir erros de arredondamento ou substituir o preço unitário faturável em registros de
assinaturas perenes que foram migrados para o Salesforce Billing.

Importante:  Se você usa o Avalara para Salesforce Billing, não atualize para o Salesforce Billing Spring '19. O pacote Avalara não
é compatível com nenhuma versão do Salesforce Billing Spring '19. Depois que o Avalara solucionar o problema, informaremos a
você quando for possível atualizar para o Salesforce Billing Spring '19.

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.

Como: Edite o campo Substituir preço unitário faturável apenas em produtos de pedido não ativados para assinaturas perenes que não
foram faturadas.

Após começar a faturar o produto de pedido perene, o Salesforce Billing usará seu campo Substituir preço unitário faturável em vez de
seu preço unitário faturável ao criar linhas de fatura.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Substituir preço unitário faturável (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Criar agendas de receita com base no valor de reservas de produto de pedido
Nós expandimos os campos de faturamento que você usa para criar agendas de receita para seus produtos de pedido. Agora você pode
usar o valor de reservas de um produto de pedido como a origem do valor total de sua 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: O campo Reserva de produto do pedido de um produto do pedido mostra o valor de renda que você pretende reconhecer
antes de faturar o produto do pedido, também chamado de valor de reserva. Empresas que reconhecem a receita no produto do pedido
geralmente desejam criar agendas de receita com base no valor de reservas de um produto de pedido. Anteriormente, o Salesforce
Billing podia criar agendas de receita com base apenas nos valores de receita e valores de transação.

Como: No tratamento de reconhecimento de receita, defina o campo de Valor de agenda de receita como o Valor de reservas. Você
pode usar o Valor de reservas somente se o campo de Ação de criação de agenda de receita do tratamento tiver um valor de Ativação
de pedido.
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Para produtos do pedido de assinatura padrão e produtos do pedido comprados uma única vez, o valor da reserva é igual ao valor total
do produto do pedido. Como produtos de pedido de assinatura perene não possuem datas de término, seu valor de reservas é de zero.
Quando seu tratamento de reconhecimento de receita cria agendas de receita com base no valor de reservas, você pode criar agendas
de receita precisas para seus produtos de pedido de assinatura padrão e produtos de pedido de assinatura perene.

Pardot: Configuração e sincronização mais fácil, histórico de engajamento,
pontuação de cliente potencial do Einstein e mais benefícios
Passe facilmente pelas tarefas de configuração e provisionamento com o Assistente de configuração do Pardot e sincronize registros no
Salesforce sem regras de compartilhamento complexas. O Histórico de engajamento agora está disponível ao público em geral. Rastreie
o engajamento de clientes potenciais em campanhas conectadas sem sair do Salesforce. Além disso, a inteligência artificial do Einstein
vem com o Pardot com a Pontuação de comportamento, que aprende a identificar e classificar clientes potenciais que já estejam prontos
para comprar.

NESTA SEÇÃO:

Integração do Salesforce Pardot: Configuração mais fácil e sincronização mais inteligente

Nós melhoramos a integração entre Salesforce e Pardot de várias maneiras importantes, incluindo configurações mais fáceis de
navegar, um novo assistente de configuração e maior controle sobre os ativos e clientes potenciais aos quais os usuários têm acesso.

Visualizar o desempenho do ativo de marketing em campanhas (disponível ao público em geral)

Quando você conecta campanhas do Pardot e do Salesforce, poderá ver exatamente quanto engajamento suas campanhas de
marketing geram direto no Salesforce. Pesquise por campanhas e ativos de marketing no Salesforce e exiba o desempenho de
engajamento de registros e relatórios. Chega de exportar dados de ativos do Pardot para compartilhar relatórios, seus usuários
podem fazer tudo a partir do Salesforce.

Usar o Pardot em francês, alemão e espanhol (disponível ao público em geral)

A interface do usuário do Pardot agora é traduzida para mais idiomas: Francês, alemão e espanhol (UE). É fácil para os usuários
alterarem suas configurações de localidade e idioma editando seu perfil. Os administradores do Pardot alteram o idioma padrão e
a localidade na página de configurações da conta no Pardot. Em contas com Sincronização de usuários do Salesforce, as configurações
de idioma correspondente para usuários são herdadas do Salesforce.

Usar domínios do rastreador personalizado em links de email e URLs intuitivos

Personalize seus links de email e URLs intuitivos para sua mensagem. Não é mais necessário usar seu domínio principal para reescrever
links ou URLs intuitivos. Atribua qualquer um de seus domínios de rastreador a modelos de email para reescrever links e crie URLs
intuitivos usando qualquer um de seus domínios do rastreador.

Encontrar modelos de email para campanhas de engajamento mais rapidamente

Ao compor um email, os usuários podem navegar pela hierarquia de pastas do Pardot ou pesquisar por um modelo por pasta. Os
usuários podem exibir todos os modelos marcados para emails 1:1 que estão em qualquer pasta para a qual eles têm permissão
para visualizar. Se a edição do Pardot não incluir permissões de pasta, os usuários poderão navegar por todas as pastas que contenham
modelos de email marcados para uso 1:1.

Obter ações e relatórios do Pardot sem cliques de bots

Para melhorar os relatórios e as ações automatizadas, agora o Pardot ignora cliques de determinados intervalos de IP que estão
associados a scanners de segurança de email. Embora nós coletemos todos os cliques e dados de cliques, uma nova configuração
remove a atividade do scanner dos relatórios. A atividade desses intervalos de IP também não é usada para ações de conclusão,
acionadores ou pontuações. A configuração é ativada por padrão, mas pode ser alterada.

Configurar o B2B Marketing Analytics com facilidade

O B2B Marketing Analytics oferece os mesmos painéis avançados e insights de antes, mas agora é mais fácil de configurar. O novo
fluxo guia você pelas etapas, incluindo na escolha de uma conta do Pardot, de painéis opcionais e de configurações de localidade.
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Pontuar clientes potenciais na atividade de engajamento

Seus clientes potenciais geram muitos dados, mas é difícil saber o que fazer com eles. O Einstein analisa as atividades de seus clientes
potenciais do Pardot e classifica seu engajamento para que você possa se concentrar nas pessoas mais importantes para seus
negócios. Coloque o componente de Pontuação do Einstein nos registros de seus clientes potenciais para visualizar insights granulares
significativos.

GoodData será desativado

O GoodData deverá ser desativado no dia 1º de fevereiro de 2019. Considere a possibilidade de usar relatórios do Salesforce ou B2B
Marketing Analytics para suas necessidades. Para personalizar mais, você também pode usar a API do Pardot.

Integração do Salesforce Pardot: Configuração mais fácil e sincronização mais
inteligente
Nós melhoramos a integração entre Salesforce e Pardot de várias maneiras importantes, incluindo configurações mais fáceis de navegar,
um novo assistente de configuração e maior controle sobre os ativos e clientes potenciais aos quais os usuários têm acesso.

NESTA SEÇÃO:

Concentre seus esforços de marketing com as unidades de negócio do Pardot

Se sua empresa tem metas de negócio com base em geografia ou linhas de produto, use as unidades de negócio do Pardot para
ajudar cada divisão a se concentrar em seus objetivos de marketing específicos. As unidades de negócio permitem controlar os
clientes potenciais e os ativos aos quais os usuários têm acesso, para que as divisões possam fazer marketing independente e ainda
ter uma visão global com B2B Marketing Analytics.

Configurar o Conector do Salesforce-Pardot com navegação e design aprimorados

Conecte suas equipes de vendas e marketing mais rapidamente com a página de edição do conector reprojetado do Salesforce-Pardot.
Agora você pode configurar Campanhas conectadas, Sincronização de usuários do Salesforce e Compartilhamento de dados de
marketing direto da página do conector. Ao editar seu conector, selecione uma guia para ver suas opções.

Passar facilmente pelo provisionamento do Pardot com o Assistente de configuração do Pardot

O Assistente de configuração do Pardot torna a integração fácil e sem erros criando automaticamente o conector do Salesforce-Pardot.
Provisione e conclua as tarefas de configuração iniciais para contas do Pardot diretamente do Salesforce. Se você tem a edição Pardot
Advanced, pode criar várias unidades de negócio do Pardot para uma conta do Salesforce sem entrar em contato com o suporte.

Selecionar quais registros sincronizar entre o Salesforce e o Pardot

Chegou ao fim o prazo para ajustar regras de compartilhamento e padrões de toda a organização. Agora você pode usar o
Compartilhamento de dados de marketing para decidir o que sincroniza entre o Salesforce e o Pardot. E como as regras de sincronização
seletivas são gerenciadas no Pardot, você não precisa ser um administrador do Salesforce nem mesmo ter uma licença do Sales
Cloud.

Concentre seus esforços de marketing com as unidades de negócio do Pardot
Se sua empresa tem metas de negócio com base em geografia ou linhas de produto, use as unidades de negócio do Pardot para ajudar
cada divisão a se concentrar em seus objetivos de marketing específicos. As unidades de negócio permitem controlar os clientes potenciais
e os ativos aos quais os usuários têm acesso, para que as divisões possam fazer marketing independente e ainda ter uma visão global
com B2B Marketing Analytics.

Onde: Estas alterações estão disponíveis no aplicativo Pardot Lightning e na edição Pardot Advanced.

Por quê: As unidades de negócio do Pardot ajudam a direcionar os esforços de marketing e a criar relatórios sobre sua eficácia.
Especificamente, você pode:

• Controlar quais dados são sincronizados entre o Pardot e o Salesforce com o Compartilhamento de dados de marketing.
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• Usar domínios de rastreamento personalizados em URLs personalizados e modelos de email.

• Criar unidades de negócio no Salesforce usando o Assistente de configuração do Pardot.

• Ter uma visão unificada das unidades de negócio com o B2B Marketing Analytics.

CONSULTE TAMBÉM:

Usar domínios do rastreador personalizado em links de email e URLs intuitivos

Selecionar quais registros sincronizar entre o Salesforce e o Pardot

Passar facilmente pelo provisionamento do Pardot com o Assistente de configuração do Pardot

Configurar o B2B Marketing Analytics com facilidade

Configurar o Conector do Salesforce-Pardot com navegação e design aprimorados
Conecte suas equipes de vendas e marketing mais rapidamente com a página de edição do conector reprojetado do Salesforce-Pardot.
Agora você pode configurar Campanhas conectadas, Sincronização de usuários do Salesforce e Compartilhamento de dados de marketing
direto da página do conector. Ao editar seu conector, selecione uma guia para ver suas opções.

Onde: Essa mudança se aplica a todas as edições do Pardot. O Compartilhamento de dados de marketing está disponível apenas no
aplicativo Pardot Lightning.

Quem: Os administradores têm acesso à página de edição do conector.

Passar facilmente pelo provisionamento do Pardot com o Assistente de configuração do Pardot
O Assistente de configuração do Pardot torna a integração fácil e sem erros criando automaticamente o conector do Salesforce-Pardot.
Provisione e conclua as tarefas de configuração iniciais para contas do Pardot diretamente do Salesforce. Se você tem a edição Pardot
Advanced, pode criar várias unidades de negócio do Pardot para uma conta do Salesforce sem entrar em contato com o suporte.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic para todas as novas contas do Pardot.

Nota:  Para a melhor experiência de configuração, recomendamos usar o Assistente de configuração do Pardot no Lightning
Experience. A funcionalidade no Salesforce Classic é limitada.

Selecionar quais registros sincronizar entre o Salesforce e o Pardot
Chegou ao fim o prazo para ajustar regras de compartilhamento e padrões de toda a organização. Agora você pode usar o
Compartilhamento de dados de marketing para decidir o que sincroniza entre o Salesforce e o Pardot. E como as regras de sincronização
seletivas são gerenciadas no Pardot, você não precisa ser um administrador do Salesforce nem mesmo ter uma licença do Sales Cloud.

Onde: Essa alteração se aplica ao aplicativo do Pardot Lightning com qualquer edição do Pardot.

Como: Altere suas configurações de Compartilhamento de dados de marketing editando o conector do Salesforce–Pardot.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar Regras de compartilhamento de dados de marketing (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)
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Visualizar o desempenho do ativo de marketing em campanhas (disponível ao público
em geral)
Quando você conecta campanhas do Pardot e do Salesforce, poderá ver exatamente quanto engajamento suas campanhas de marketing
geram direto no Salesforce. Pesquise por campanhas e ativos de marketing no Salesforce e exiba o desempenho de engajamento de
registros e relatórios. Chega de exportar dados de ativos do Pardot para compartilhar relatórios, seus usuários podem fazer tudo a partir
do Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance e
Unlimited que adquiriram o Pardot e estejam usando as Campanhas conectadas.

Como:  Para começar, use o Assistente de configuração de histórico de engajamento. Em Configuração, na caixa de Busca rápida, insira
Histórico de engajamento  e, em seguida, selecione Histórico de engajamento.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Rastrear engajamento do cliente potencial no Salesforce (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Usar o Pardot em francês, alemão e espanhol (disponível ao público em geral)
A interface do usuário do Pardot agora é traduzida para mais idiomas: Francês, alemão e espanhol (UE). É fácil para os usuários alterarem
suas configurações de localidade e idioma editando seu perfil. Os administradores do Pardot alteram o idioma padrão e a localidade na
página de configurações da conta no Pardot. Em contas com Sincronização de usuários do Salesforce, as configurações de idioma
correspondente para usuários são herdadas do Salesforce.

Onde: Essa mudança se aplica a todas as edições do Pardot.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Alternar seu idioma e localidade (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Usar domínios do rastreador personalizado em links de email e URLs intuitivos
Personalize seus links de email e URLs intuitivos para sua mensagem. Não é mais necessário usar seu domínio principal para reescrever
links ou URLs intuitivos. Atribua qualquer um de seus domínios de rastreador a modelos de email para reescrever links e crie URLs
intuitivos usando qualquer um de seus domínios do rastreador.

Onde: Essa mudança se aplica a todas as edições do Pardot.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Adicionar um domínio de rastreador (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Rastreamento de link de email (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Encontrar modelos de email para campanhas de engajamento mais rapidamente
Ao compor um email, os usuários podem navegar pela hierarquia de pastas do Pardot ou pesquisar por um modelo por pasta. Os usuários
podem exibir todos os modelos marcados para emails 1:1 que estão em qualquer pasta para a qual eles têm permissão para visualizar.
Se a edição do Pardot não incluir permissões de pasta, os usuários poderão navegar por todas as pastas que contenham modelos de
email marcados para uso 1:1.
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Onde: Essa alteração se aplica a todas as edições do Pardot com o Salesforce Engage.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Limitar o acesso com permissões de pasta (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Obter ações e relatórios do Pardot sem cliques de bots
Para melhorar os relatórios e as ações automatizadas, agora o Pardot ignora cliques de determinados intervalos de IP que estão associados
a scanners de segurança de email. Embora nós coletemos todos os cliques e dados de cliques, uma nova configuração remove a atividade
do scanner dos relatórios. A atividade desses intervalos de IP também não é usada para ações de conclusão, acionadores ou pontuações.
A configuração é ativada por padrão, mas pode ser alterada.

Onde: Essa mudança se aplica a todas as edições do Pardot.

Como: Para alterar o comportamento padrão e permitir que cliques de bots acionem a atividade e apareçam em relatórios, faça alterações
na tabela Filtros do visitante. No Pardot, clique em Administrador (Configurações do Pardot no Pardot Lightning) e, em seguida,
clique em Configurações de automação > Filtros do visitante. Remova entradas que começam com o prefixo [PD-SYS].

Configurar o B2B Marketing Analytics com facilidade
O B2B Marketing Analytics oferece os mesmos painéis avançados e insights de antes, mas agora é mais fácil de configurar. O novo fluxo
guia você pelas etapas, incluindo na escolha de uma conta do Pardot, de painéis opcionais e de configurações de localidade.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic e está incluída com Pardot Plus e Advanced.

Quem: Usuários com o conjunto de permissões ManageTemplatedApp ou WaveEmbeddedApp podem criar e editar o aplicativo B2B
Marketing Analytics, painéis e fluxo de dados. O conjunto de permissões WaveEmbeddedApp permite a criação de aplicativos
personalizados e conjuntos de dados de origens externas.

Pontuar clientes potenciais na atividade de engajamento
Seus clientes potenciais geram muitos dados, mas é difícil saber o que fazer com eles. O Einstein analisa as atividades de seus clientes
potenciais do Pardot e classifica seu engajamento para que você possa se concentrar nas pessoas mais importantes para seus negócios.
Coloque o componente de Pontuação do Einstein nos registros de seus clientes potenciais para visualizar insights granulares significativos.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e está incluída com Pardot Advanced.

Como: Para exibir a Pontuação de comportamento do Einstein, um lead deve estar sincronizado com um cliente potencial do Pardot.
Para ativar a Pontuação de comportamento do Einstein, ative-o em Configuração e use o Criador de aplicativo Lightning para colocar
componentes. Em Configuração, insira Einstein  na caixa de Busca rápida  e selecione Pontuação de comportamento do
Einstein.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Sincronizar clientes potenciais entre Pardot e Salesforce (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Salesforce Einstein: Classificação de caso, relatórios para Insights e contatos e pontuação de comportamento do Pardot (disponível
ao público em geral)
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GoodData será desativado
O GoodData deverá ser desativado no dia 1º de fevereiro de 2019. Considere a possibilidade de usar relatórios do Salesforce ou B2B
Marketing Analytics para suas necessidades. Para personalizar mais, você também pode usar a API do Pardot.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: GoodData será desativado (pode estar defasado ou indisponível durante a prévia da versão)

Serviço: Classificação de caso do Einstein, Ferramenta de migração
do Lightning Knowledge e Melhorias de manutenção preventiva

Ajude seus agentes a trabalharem de maneira mais rápida e mais inteligente com a Classificação de caso do Einstein, que recomenda
valores de campo em novos casos com base em data passada. Confira os aprimoramentos nos Bots do Einstein, incluindo o suporte
para seu canal de mensagens de texto de SMS. Faça a transição de sua base de conhecimento do Salesforce Classic com a ajuda da
Ferramenta de migração do Lightning Knowledge. Simplifique o rastreamento de manutenção preventiva para o serviço de campo
agrupando todos os ativos de um plano de manutenção em uma única ordem de trabalho com cada ativo vinculado a um item de linha
da ordem de trabalho. E aproveite o novo suporte do Lightning Experience para ferramentas de gerenciamento de caso.

NESTA SEÇÃO:

Einstein para serviço: Classificação de caso, aprimoramentos de bots e Next Best Action

Melhore a experiência para seus clientes e a eficiência de seus agentes com adições empolgantes para o Service Cloud Einstein. A
Classificação de caso do Einstein economiza o tempo dos agentes recomendando valores de campo para casos novos. Os
aprimoramentos nos Bots do Einstein incluem o suporte para o canal de mensagens de texto SMS, configuração de canal aprimorado
e melhor gerenciamento de modelos. O Einstein Next Best Action refina suas recomendações para que você possa apresentar as
melhores opções para seus clientes e agentes.

Field Service: Gerenciamento de equipe, personalização de Gantt e melhorias no plano de manutenção

Crie, atualize e visualize equipes de serviço com uma ferramenta de gerenciamento de equipe única. Ajude supervisores a trabalharem
com mais eficiência no console do supervisor com ícones de Gantt personalizados, filtragem aprimorada e novas opções de codificação
por cores. Simplifique seu rastreamento de manutenção preventiva agrupando os ativos de um plano de manutenção em uma
única ordem de trabalho com cada ativo vinculado a um item de linha da ordem de trabalho.

Knowledge: Capacidade de uso aprimorada do Lightning Knowledge e apresentação da ferramenta de migração do Lightning
Knowledge

Estamos animados em trazer para você a Ferramenta de migração do Lightning Knowledge, disponível ao público em geral, para
mudar sua base de conhecimento do Salesforce Classic para o Lightning Knowledge. Também estivemos adicionando recursos e
ações ao Lightning Knowledge para ajudar a simplificar o gerenciamento de artigos e compartilhar arquivos de artigos mais facilmente.
Comece aproveitando todos os novos e incríveis recursos no Lightning Experience.

Canais: Bots do Einstein para SMS, roteamento baseado em habilidades e solicitações de contato para comunidades

Nós aprimoramos os canais favoritos dos seus clientes para que eles possam receber o suporte de que precisam e quando precisam.
Implante os Bots do Einstein em seu canal de mensagem de texto de SMS para refletir casos e reduzir os tempos de espera de seus
clientes. Direcione casos para o agente mais habilidoso para o trabalho usando o Roteamento baseado em habilidades do
Omni-Channel. Permita que seus clientes digam adeus às longas esperas com Solicitações de contato para comunidades.
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Gerenciamento de caso: Mais motivos para mudar para o Lightning Experience

Estivemos ocupados movimentando os recursos que você conhece e ama para o Lightning Experience. Exija que seus agentes
tenham seus emails aprovados antes de enviá-los aos clientes. Exiba e gerencie contatos de caso e hierarquias de caso. Para pessoas
que usam o Supervisor Omni-Channel, use os recursos de sussurrar e gerar sinalizador no Lightning Experience. Para aprimorar ainda
mais, as implantações facilitam ainda mais a configuração da Lista de ações guiadas.

Outras alterações no Service Cloud

Conheça outras alterações que fizemos no Service Cloud.

Einstein para serviço: Classificação de caso, aprimoramentos de bots e
Next Best Action
Melhore a experiência para seus clientes e a eficiência de seus agentes com adições empolgantes para o Service Cloud Einstein. A
Classificação de caso do Einstein economiza o tempo dos agentes recomendando valores de campo para casos novos. Os aprimoramentos
nos Bots do Einstein incluem o suporte para o canal de mensagens de texto SMS, configuração de canal aprimorado e melhor
gerenciamento de modelos. O Einstein Next Best Action refina suas recomendações para que você possa apresentar as melhores opções
para seus clientes e agentes.

NESTA SEÇÃO:

Economizar tempo dos agentes e melhorar a precisão e integridade com a Classificação de caso do Einstein

Use a Classificação de caso do Einstein para recomendar ou preencher valores de campo de lista de opções e caixa de verificação
para novos casos com base em dados passados. Exiba essas recomendações para seus agentes no Console de serviço no Lightning
Experience e no Salesforce Classic. No Lightning Experience, seus agentes veem recomendações no componente de registro
relacionado.

Avaliar quão bem seus bots compreendem seus clientes

A página de Gerenciamento de modelos fornece métricas sobre a qualidade do modelo de intenção de seus bots e uma visão
detalhada em intenções individuais. Use as informações para ajustar as intenções e melhorar quão bem seu bot compreende seus
clientes.

Tornar seus bots mais inteligentes com classificação e feedback de entrada do cliente

Revise como um bot classifica o que seus clientes digitam no bate-papo e, em seguida, aprove, ignore ou reclassifique cada entrada
para a intenção adequada. Esse processo de feedback ajuda seu bot a aprender e se tornar mais inteligente com o tempo.

Colocar seus bots para trabalharem em seu canal de mensagens de texto SMS

Crie seu bot de uma vez e implante-o no canal de mensagens de texto SMS do LiveMessage além de no canal de bate-papo do Live
Agent.

Configurar bots do Einstein mais facilmente com configurações de canal no Criador de bots

Está confuso sobre quando configurar seu bot para trabalhar com o LiveAgent? Você não está sozinho! Nós facilitamos a configuração
de canal movendo-a para o Criador de bots.

Criar bots independentes de canal

Você planeja colocar seu bot para trabalhar em canais do Live Agent e de mensagens de texto SMS? Em caso afirmativo, confira as
novas variáveis de contexto e a variável do sistema que permitem que seu bot colete informações do cliente independentemente
do canal. Não há a necessidade de ações de regra de formulário pré-bate-papo ou código personalizado.

Conferir o Painel de desempenho de bots aprimorado

Agora você pode filtrar por data e canal (bate-papo, mensagem) no Painel de desempenho. E você tem mais maneiras de compreender
o desempenho de seus bots: Principais últimos diálogos, sucesso de escalação, uso do Einstein Intent e interações.
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Conhecer nossa nova terminologia de bots

Para oferecer suporte ao processamento de idioma natural, estamos apresentando o termo enunciado e diferenciando-o de entrada
do cliente.

Sugerir as recomendações certas com o Einstein Next Best Action (disponíveis ao público em geral)

Apresente as melhores opções para seus agentes e clientes como um desconto, um reparo ou uma próxima etapa sugerida. Aplique
as regras de negócios de sua empresa, modelos preditivos e dados para refinar e personalizar ofertas e ações. O Einstein Next Best
Action refina muitas possibilidades em poucas recomendações pontuais, facilitando a entrega de uma experiência de serviço
personalizado.

Economizar tempo dos agentes e melhorar a precisão e integridade com a
Classificação de caso do Einstein
Use a Classificação de caso do Einstein para recomendar ou preencher valores de campo de lista de opções e caixa de verificação para
novos casos com base em dados passados. Exiba essas recomendações para seus agentes no Console de serviço no Lightning Experience
e no Salesforce Classic. No Lightning Experience, seus agentes veem recomendações no componente de registro relacionado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic. O Einstein para agentes está disponível por um custo
extra no Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited. A configuração para a Classificação de caso do Einstein está disponível
apenas no Lightning Experience.

Nota:  A Classificação de caso do Einstein não está disponível na Salesforce Government Cloud.

Como: Adicione os campos que deseja prever para seus agentes. Em seguida, crie o modelo preditivo. A Classificação de caso do Einstein
analisa os campos em seus dados de caso fechado para determinar as recomendações para esses campos em novos casos.
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Após a criação do modelo, revise as recomendações. Para cada campo, você pode selecionar ativar Selecionar melhor recomendação.
Essa configuração controla se seus agentes devem selecionar o valor recomendado correto para o campo ou se a melhor recomendação
(se disponível) é selecionada para eles.

Ative a Classificação de caso do Einstein para exibir recomendações a seus agentes.

No Console de serviço, seus agentes visualizam um alerta de que as recomendações do Einstein estão disponíveis. Para exibir as
recomendações, os agentes clicam no alerta.

A classificação de caso bem-sucedida depende do volume de caso fechado suficiente. Nós recomendamos o seguinte volume para
casos criados e fechados nos últimos seis meses.

• Um mínimo de 1000 casos, mas 10.000 ou mais é o ideal para o melhor desempenho.

• Um mínimo de 100 casos fechados que usavam cada campo e valor que você deseja prever para seus agentes.

• Menos de 100 valores por campo. Se você tem mais de 100 possíveis valores por campo, a precisão de modelo será reduzida.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Classificação de caso do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Avaliar quão bem seus bots compreendem seus clientes
A página de Gerenciamento de modelos fornece métricas sobre a qualidade do modelo de intenção de seus bots e uma visão detalhada
em intenções individuais. Use as informações para ajustar as intenções e melhorar quão bem seu bot compreende seus clientes.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, 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.

Como: Nós movemos o gerenciamento de modelos da página de Visão geral para uma página dele próprio. Exiba métricas de modelo
de intenções na página de Gerenciamento de modelo de seus bots.

Clique em uma intenção para exibir mais informações. A seção Principais conflitos de intenções exibe onde enunciados são classificados
incorretamente ao testar o modelo. Os cientistas de dados chamam isso de "confusão de intenção" porque os enunciados não pertencem
claramente a uma intenção ou outra. Use conflitos de intenções para refinar suas intenções. Se você tiver uma alta porcentagem de
enunciados mal classificados, tente mesclar duas intenções semelhantes em uma. Da mesma maneira, tente dividir uma intenção geral
em diversas intenções mais específicas. Em seguida, ajuste seu conjunto de enunciados adequadamente.

CONSULTE TAMBÉM:

Tornar seus bots mais inteligentes com classificação e feedback de entrada do cliente

Tornar seus bots mais inteligentes com classificação e feedback de entrada do cliente
Revise como um bot classifica o que seus clientes digitam no bate-papo e, em seguida, aprove, ignore ou reclassifique cada entrada
para a intenção adequada. Esse processo de feedback ajuda seu bot a aprender e se tornar mais inteligente com o tempo.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, 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.

Como: Para treinar seu bot, navegue até a guia de Treinamento de bot na página de Gerenciamento de modelo. Revise como o modelo
de intenções classifica as entradas de seus clientes e, em seguida, aprove, ignore ou reclassifique-as de acordo com o necessário.

CONSULTE TAMBÉM:

Avaliar quão bem seus bots compreendem seus clientes

Colocar seus bots para trabalharem em seu canal de mensagens de texto SMS
Crie seu bot de uma vez e implante-o no canal de mensagens de texto SMS do LiveMessage além de no canal de bate-papo do Live
Agent.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, 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 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.

Nota:  Einstein Bots não são compatíveis com roteamento baseado em habilidades Omni-Channel.

CONSULTE TAMBÉM:

Implantar bots do Einstein em seu canal de mensagem de texto
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Configurar bots do Einstein mais facilmente com configurações de canal no Criador
de bots
Está confuso sobre quando configurar seu bot para trabalhar com o LiveAgent? Você não está sozinho! Nós facilitamos a configuração
de canal movendo-a para o Criador de bots.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, 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.

Como: Exiba canais disponíveis, adicione novos canais e implante seu bot de maneira rápida e fácil na página de Visão geral de seus
bots.

Criar bots independentes de canal
Você planeja colocar seu bot para trabalhar em canais do Live Agent e de mensagens de texto SMS? Em caso afirmativo, confira as novas
variáveis de contexto e a variável do sistema que permitem que seu bot colete informações do cliente independentemente do canal.
Não há a necessidade de ações de regra de formulário pré-bate-papo ou código personalizado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, 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.

Como: Se você usar ações de regra de formulário pré-bate-papo, não se preocupe, não será necessário atualizar seus bots existentes.
Nós realizamos a alteração para você. Nós substituímos sua ação de regra de formulário pré-bate-papo pela variável de contexto adequada.

Nós fornecemos as seguintes variáveis de contexto e uma nova variável do sistema.
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Use variáveis de contexto como entradas para ações de diálogo.

Você pode usar a variável do sistema de Última entrada do cliente em uma ação de diálogo para capturar a última entrada do cliente e
passá-la para o Apex para processamento adicional.

Você pode até mesmo usar a variável do sistema Última entrada do cliente nas condições de regra de diálogo.

Como outras variáveis de Bots do Einstein, você pode mesclar variáveis de contexto e do sistema em mensagens de bot com a sintaxe
de mesclar.

{!$System.LastCustomerInput}
{!$Context.ContactId}
{!VariableName}

Conferir o Painel de desempenho de bots aprimorado
Agora você pode filtrar por data e canal (bate-papo, mensagem) no Painel de desempenho. E você tem mais maneiras de compreender
o desempenho de seus bots: Principais últimos diálogos, sucesso de escalação, uso do Einstein Intent e interações.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, 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: Exiba o Painel atualizado na página de Desempenho dos seus bots.

Não consegue ver o novo painel? Sem problema! Desative os Bots do Einstein e ative novamente.

Conhecer nossa nova terminologia de bots
Para oferecer suporte ao processamento de idioma natural, estamos apresentando o termo enunciado e diferenciando-o de entrada do
cliente.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, 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.

Por quê: Embora um enunciado e uma entrada do cliente representem a mesma coisa, como um cliente pergunta ou como foi perguntado
a ele, nós fazemos uma diferenciação entre eles nos Bots do Einstein. Enunciados são revisados por sua equipe e adicionados ao conjunto
de entradas que representam uma intenção. Enunciados ajudam o bot a aprender. As entradas dos clientes são as palavras que seus
clientes digitam no bate-papo. Elas não representam necessariamente uma intenção que você deseja que o bot aprenda.

Você usa a guia de Treinamento de bot para revisar as entradas de seus clientes. Se vir a entrada de um cliente que represente uma
intenção, você vai classificá-la na intenção. Ela se torna um enunciado na intenção. Quando você cria o modelo, o novo enunciado é
incorporado e ajuda seu bot a aprender.

Você adiciona enunciados quando cria uma intenção de diálogo.
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Você classifica, ignora ou reclassifica entradas dos clientes quando treina seu bot para entender o que seus clientes digitam no bate-papo.

CONSULTE TAMBÉM:

Tornar seus bots mais inteligentes com classificação e feedback de entrada do cliente

Sugerir as recomendações certas com o Einstein Next Best Action (disponíveis ao
público em geral)
Apresente as melhores opções para seus agentes e clientes como um desconto, um reparo ou uma próxima etapa sugerida. Aplique as
regras de negócios de sua empresa, modelos preditivos e dados para refinar e personalizar ofertas e ações. O Einstein Next Best Action
refina muitas possibilidades em poucas recomendações pontuais, facilitando a entrega de uma experiência de serviço personalizado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise e Unlimited.

CONSULTE TAMBÉM:

Einstein Next Best Action: Usar estratégias para recomendar ações e ofertas (disponível ao público em geral)
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Field Service: Gerenciamento de equipe, personalização de Gantt e
melhorias no plano de manutenção
Crie, atualize e visualize equipes de serviço com uma ferramenta de gerenciamento de equipe única. Ajude supervisores a trabalharem
com mais eficiência no console do supervisor com ícones de Gantt personalizados, filtragem aprimorada e novas opções de codificação
por cores. Simplifique seu rastreamento de manutenção preventiva agrupando os ativos de um plano de manutenção em uma única
ordem de trabalho com cada ativo vinculado a um item de linha da ordem de trabalho.

NESTA SEÇÃO:

Gerenciar equipes de serviço mais rapidamente (Beta)

Clique menos, veja mais! A nova ferramenta de gerenciamento de equipe de arrastar e soltar permite que você crie e atualize
facilmente equipes de serviço para acomodar um agendamento de compromisso de mudança rápida. Encontre e adicione rapidamente
membros com as habilidades certas, ajuste datas de associação de equipe para corresponder aos tempos do compromisso e visualize
todos os agendamentos e membros da equipe em um lugar.

Personalizar preferências de feed de compromisso de serviço

Aprimore a visibilidade das mensagens do Chatter de Gantt, notificações de compromissos de emergência e notificações de supervisor
para usuários do aplicativo móvel Field Service Lightning. Atualmente, essas mensagens são publicadas no feed do compromisso
de serviço relevante e não são exibidas na guia de Feed do aplicativo móvel. Agora, você pode optar por publicá-las no feed do
registro pai em vez disso.

Filtrar rapidamente no Gantt

Loucos por filtros, preparem-se para serem contemplados! A filtragem de territórios do Gantt agora permite que você pesquise por
territórios, selecione territórios favoritos e alterne rapidamente entre territórios selecionados. No filtro de habilidades do Gantt, você
pode pesquisar por habilidades, definir lógica do filtro e selecionar todas as habilidades.

Codificar por cores do console do supervisor

Use cores para ajudar os supervisores a trabalharem de maneira mais eficiente no Gantt. Você já pode codificar por cores os
compromissos no console do supervisor criando paletas de Gantt ou definindo a cor de Gantt de um compromisso. Agora, atribua
cores das equipes de serviço, aplique sombreamento de segundo plano na lista de compromissos e destaque os compromissos da
lista no Gantt.

Criar itens de linha de ordem de trabalho para cada ativo em um plano de manutenção

Reduza o número de ordens de trabalho geradas para um plano de manutenção criando uma única ordem de trabalho pai com um
item de linha da ordem de trabalho para cada ativo coberto pelo plano.

Criar compromissos de serviço para leads

Há um novo registro pai de compromisso de serviço na cidade. Quando sua equipe precisa agendar uma visita ao local para ir atrás
de um lead promissor, acompanhe a visita no Salesforce criando um compromisso de serviço filho para o lead.

Criar seus próprios ícones para o Gantt

Use ícones personalizados no Gantt para ajudar os supervisores a identificar rapidamente determinadas características de compromissos
de serviço. Por exemplo, crie um ícone para indicar que um compromisso é para um cliente VIP ou inicial.

Classificar períodos por data ao agendar compromissos

Agende compromissos mais rapidamente visualizando períodos de compromisso abertos por data. Quando um cliente solicita um
compromisso para a próxima terça-feira, clique na data na janela de agendamento do compromisso para exibir seus períodos. Nada
mais de rolagem!
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Controlar acesso ao cancelamento de agendamento em massa

Cancelar o agendamento de diversos compromissos de uma vez pode afetar significativamente a agenda de uma equipe do serviço
de campo. Para impedir que usuários tomem essa ação, você pode remover a permissão personalizada Cancelar agendamento em
massa de seus perfis. A permissão é atribuída por padrão a usuários com as Permissões de administrador de FSL ou conjunto de
permissões de supervisor de FSL.

Exibir ausências no modo de exibição Vários dias

Supervisores que usam o modo de exibição Vários dias do Gantt podem ver ausências do recurso em sua agenda. Anteriormente,
somente compromissos de serviço eram visíveis nesse modo de exibição.

Confira o conteúdo aprimorado da ajuda do Field Service

Os elfos da documentação têm passado noites em claro para trazer as informações de que você precisa para ser um astro do serviço
de campo. Fizemos uma limpeza geral no conteúdo da ajuda do serviço de campo para garantir que ele responde às perguntas
mais comuns.

Aplicativo Field Service Mobile: Bem-vindo à versão 5.0

Essa versão aproxima seu pessoal de uma experiência unificada, não importa o dispositivo. Você pode decidir o layout de cada cartão
para ter a quantidade de informação de que seus funcionários móveis precisam. Um aplicativo conectado aprimorado para notificações
por push funciona para Android e iOS. A experiência móvel agora inclui Ações rápidas, menções @ em feeds, funciona com o feed
do Chatter offline, confirmação de produto necessária, melhorias ao plano de manutenção e acesso a dados de IoT em seus dispositivos
Android.

Gerenciar equipes de serviço mais rapidamente (Beta)
Clique menos, veja mais! A nova ferramenta de gerenciamento de equipe de arrastar e soltar permite que você crie e atualize facilmente
equipes de serviço para acomodar um agendamento de compromisso de mudança rápida. Encontre e adicione rapidamente membros
com as habilidades certas, ajuste datas de associação de equipe para corresponder aos tempos do compromisso e visualize todos os
agendamentos e membros da equipe em um lugar.

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.

Nota:  Como um recurso beta, o gerenciamento de equipe 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 feedbacks e sugestões para o gerenciamento de equipe no IdeaExchange e na Trailblazer
Community. Para obter informações sobre a ativação desse recurso em sua organização, entre em contato com a Salesforce.

Quem: Para acessar o gerenciamento de equipe, os usuários precisam de Permissões de administrador de FSL ou o conjunto de permissões
Permissões de supervisor de FSL. Eles também precisam acessar páginas do Visualforce de gerenciamento de equipe e classes do Apex.
Para obter detalhes, consulte Configurar gerenciamento de equipe (Beta) (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão).

Por quê: Gerenciar manualmente a associação da equipe a partir da lista relacionada de Membros da equipe de serviço em registros
de equipe de serviço pode tomar o tempo de outras tarefas do Field Service. Se suas equipes de serviço mudarem com frequência,
trabalhe mais rapidamente visualizando e atualizando a associação para todas as equipes com a ferramenta de gerenciamento de equipe.
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Na ferramenta de gerenciamento de equipes, você pode:

• Filtrar equipes por território de serviço e filtrar recursos de serviço por habilidades

• Exibir membros e agendamento de cada equipe

• Encontrar e adicionar membros da equipe com base nos requisitos de habilidades

• Exibir habilidades de cada recurso de serviço, associações da equipe de serviço e associações de territórios de serviço

• Exibir detalhes para cada compromisso de serviço e seu registro pai, incluindo o tamanho da equipe e requisitos de habilidades

• Arraste recursos para uma equipe para adicioná-los à equipe para as datas exibidas ou arraste-os para um compromisso para
adicioná-los à equipe para o intervalo do compromisso

Nota:  A ferramenta de gerenciamento de equipes exibe apenas equipes com um recurso de serviço ativo do tipo Equipe.

Como: Para permitir que os usuários acessem o gerenciamento de equipes, incorpore o componente personalizado do Lightning
Gerenciamento de equipes em uma página do Lightning ou crie uma guia do Visualforce de Gerenciamento de equipes.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar o gerenciamento de equipe (Beta) (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Ajuda do Salesforce: Gerenciar equipes de serviço (Beta) (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

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

Ajuda do Salesforce: Componentes de páginas do Lightning personalizados (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Personalizar preferências de feed de compromisso de serviço
Aprimore a visibilidade das mensagens do Chatter de Gantt, notificações de compromissos de emergência e notificações de supervisor
para usuários do aplicativo móvel Field Service Lightning. Atualmente, essas mensagens são publicadas no feed do compromisso de
serviço relevante e não são exibidas na guia de Feed do aplicativo móvel. Agora, você pode optar por publicá-las no feed do registro
pai em vez disso.

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: Um supervisor pode escrever uma mensagem do Chatter para um compromisso de serviço do Gantt selecionando Chatter >
Mensagem personalizada no menu de ações do compromisso. Para controlar onde as mensagens personalizadas são publicadas,
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abra o aplicativo de Administrador do Field Service e selecione Configurações do Field Service > UI do console do supervisor >
Configurações de Gantt. Em seguida, selecione um valor no campo de Destino da publicação do Chatter do Gantt.

Quando um compromisso é enviado, o recurso atribuído é notificado em uma publicação do Chatter. Para controlar onde as mensagens
despachadas são publicadas, abra o aplicativo de Administrador do Field Service e selecione Configurações do Field Service >
Despachar > Automação. Em seguida, selecione um valor no campo de Destino da publicação de despacho do Chatter.

Quando um compromisso de emergência é atribuído, o recurso atribuído é notificado em uma publicação do Chatter. Para controlar o
lugar em que as mensagens de emergência são publicadas, abra o aplicativo de Administrador do Field Service e selecione Configurações
do Field Service > Ações globais > Assistente de emergência. Em seguida, selecione um valor no campo de Destino da publicação
do Chatter de emergência.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Personalizar configurações do Chatter de compromisso de serviço (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Filtrar rapidamente no Gantt
Loucos por filtros, preparem-se para serem contemplados! A filtragem de territórios do Gantt agora permite que você pesquise por
territórios, selecione territórios favoritos e alterne rapidamente entre territórios selecionados. No filtro de habilidades do Gantt, você
pode pesquisar por habilidades, definir lógica do filtro e selecionar todas as habilidades.

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 filtrar a lista de compromissos e o Gantt por território de serviço, clique no ícone de filtragem de território (1) na lista de
compromissos.
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• Clique nas estrelas para favoritar os territórios visualizados com frequência. Exiba seus favoritos na guia Favoritos (2).

• Use o campo de pesquisa e botões de seleção (3) para encontrar territórios mais facilmente.

• Passe o mouse sobre um território e clique em Alternar (4) para desmarcar todos os territórios e selecionar somente esse território.

• Clique em Salvar para aplicar o filtro e retornar para a lista de compromissos.

Filtre a lista de recursos de Gantt por habilidade da guia Habilidades do filtro de Gantt. Altere a Lógica do filtro para OR para exibir recursos
com uma ou mais das habilidades selecionadas.
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CONSULTE TAMBÉM:

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

Ajuda do Salesforce: Filtrar o Gantt por território de serviço (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Codificar por cores do console do supervisor
Use cores para ajudar os supervisores a trabalharem de maneira mais eficiente no Gantt. Você já pode codificar por cores os compromissos
no console do supervisor criando paletas de Gantt ou definindo a cor de Gantt de um compromisso. Agora, atribua cores das equipes
de serviço, aplique sombreamento de segundo plano na lista de compromissos e destaque os compromissos da lista no Gantt.

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 definir a cor de segundo plano do Gantt de uma equipe de serviço, adicione o campo de Cor do Gantt aos layouts de equipe
de serviço. Em seguida, insira um código hexagonal no campo no registro de uma equipe de serviço. Por exemplo, exiba os membros
da equipe de serviço em vermelho se um veículo da empresa estiver atribuído à equipe. Membros da equipe sem uma cor de Gantt
aparecem em roxo.

Para destacar compromissos exibidos na lista de compromissos no Gantt, selecione um filtro de lista de compromissos ou insira um
termo de pesquisa. Por exemplo, filtre a lista de compromissos para exibir apenas compromissos que incluem a palavra "Reparo". Em
seguida, clique em Destacar na parte inferior da lista. Todos os compromissos e ausências não exibidos na lista aparecem esmaecidos.
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Para aplicar o sombreamento de segundo plano à lista de compromissos, clique no ícone de engrenagem e selecione Configurações
do console do supervisor. No campo de Codificação de cores da lista de compromissos, selecione Padrão (cor de segundo plano
branca), Sombreamento total (cor de segundo plano sólida) ou Gradiente horizontal (exibido aqui).

Nota:

• A cor de um compromisso no Gantt e na lista de compromissos é baseada em seu status. No entanto, paletas de Gantt e o
campo de Cor de Gantt nos compromissos de serviço substituem o esquema de cores baseado em status.
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• Independentemente da configuração de codificação de cores da lista de compromissos, os compromissos com violações de
regras são destacados em amarelo e compromissos em risco são destacados em vermelho.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Codificar o Gantt por cores (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Trabalhar na lista de compromissos do console do supervisor (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Criar itens de linha de ordem de trabalho para cada ativo em um plano de
manutenção
Reduza o número de ordens de trabalho geradas para um plano de manutenção criando uma única ordem de trabalho pai com um
item de linha da ordem de trabalho para cada ativo coberto pelo plano.

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

Como: Em um plano de manutenção, selecione suas preferências de método de geração.

• Selecione se deseja criar uma ordem de trabalho ou um item de linha da ordem de trabalho para cada ativo de manutenção.

• Se você selecionar Um item de linha da ordem de trabalho por ativo, selecione se deve criar um compromissos de serviço para
cada ordem de trabalho ou cada item de linha da ordem de trabalho.

Para garantir que todos os ativos sejam mantidos em uma ordem de trabalho, selecione Um item de linha da ordem de trabalho
por ativo. Se cada ativo precisar de um compromisso de serviço separado, selecione Um compromisso de serviço por item de linha
da ordem de trabalho.

Se todos os ativos de manutenção tiverem a mesma Próxima data de manutenção sugerida no plano de manutenção, eles serão
agrupados em uma ordem de trabalho. No entanto, se os ativos de manutenção tiverem Próximas datas de manutenção sugeridas
diferentes, uma ordem de trabalho é criada para cada data.

Dica:  Para fornecer orientação sobre em qual ordem colocar os ativos, crie ações guiadas, ou fluxos, na ordem de trabalho pai.

Se o Método de geração da ordem de trabalho for deixado como Nenhum, ele será padronizado para uma ordem de trabalho por
ativo.

Importante:  Se seus planos de manutenção existentes tiverem ordens de trabalho ou itens de linha de ordem de trabalho
associados a eles, não será possível alterar seus métodos de geração. Para alterar os métodos de geração do plano de manutenção
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existentes, exclua as ordens de trabalho e gere-as novamente ou exclua o plano de manutenção e crie-o novamente com os
métodos de geração necessários.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Diretrizes para gerar ordens de trabalho a partir de um plano de manutenção (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Criar compromissos de serviço para leads
Há um novo registro pai de compromisso de serviço na cidade. Quando sua equipe precisa agendar uma visita ao local para ir atrás de
um lead promissor, acompanhe a visita no Salesforce criando um compromisso de serviço filho para o lead.

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

Como: O campo de Registro pai em compromissos de serviço agora inclui a opção para selecionar um lead, sem a necessidade de
configuração de administrador. Gerencie os compromissos de um lead na lista relacionada Compromissos de serviço.

Nota:  Somente compromissos de serviço cujos pais sejam ordens de trabalho ou itens de linha de ordem de trabalho são incluídos
na otimização de agenda.

Criar seus próprios ícones para o Gantt
Use ícones personalizados no Gantt para ajudar os supervisores a identificar rapidamente determinadas características de compromissos
de serviço. Por exemplo, crie um ícone para indicar que um compromisso é para um cliente VIP ou inicial.

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: Após adicionar o campo do ícone de Gantt aos layouts de página de compromissos de serviço, você poderá inserir um URL de
ícone no campo para qualquer compromisso de serviço. O URL deve terminar em um sufixo de imagem, como .png ou .gif. Imagens
com um segundo plano transparente aparecem com um segundo plano branco no Gantt.

Por exemplo, adicione um ícone de sorvete a um compromisso que esteja próximo à sua sorveteria favorita. Encontre um URL que leve
a um ícone de sorvete e cole o link no campo de ícones de Gantt do compromisso. (Obviamente, recomendamos agendar uma pausa
após o compromisso.)
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar ícones de Gantt personalizados (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Classificar períodos por data ao agendar compromissos
Agende compromissos mais rapidamente visualizando períodos de compromisso abertos por data. Quando um cliente solicita um
compromisso para a próxima terça-feira, clique na data na janela de agendamento do compromisso para exibir seus períodos. Nada
mais de rolagem!

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: Quando você usa a ação Agendar compromisso para exibir uma lista de períodos disponíveis, clique em uma data no novo painel
horizontal. Dias sem períodos aparecem em cinza e não podem ser clicados. Clique no ícone de seta para ocultar o painel.
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Controlar acesso ao cancelamento de agendamento em massa
Cancelar o agendamento de diversos compromissos de uma vez pode afetar significativamente a agenda de uma equipe do serviço de
campo. Para impedir que usuários tomem essa ação, você pode remover a permissão personalizada Cancelar agendamento em massa
de seus perfis. A permissão é atribuída por padrão a usuários com as Permissões de administrador de FSL ou conjunto de permissões
de supervisor de FSL.

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: Adicione ou remova a permissão na seção de Permissões personalizadas de qualquer conjunto de permissões. Usuários sem a
permissão Cancelar agendamento em massa não visualizam a ação Cancelar agendamento no menu de ação de lista de compromissos.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Ativar permissões personalizadas em perfis (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Ajuda do Salesforce: Trabalhar na lista de compromissos do console do supervisor (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Exibir ausências no modo de exibição Vários dias
Supervisores que usam o modo de exibição Vários dias do Gantt podem ver ausências do recurso em sua agenda. Anteriormente,
somente compromissos de serviço eram visíveis nesse modo de exibição.

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: Passe o mouse sobre uma ausência para exibir seus detalhes ou clique com o botão direito nele para exibir ações disponíveis.
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Confira o conteúdo aprimorado da ajuda do Field Service
Os elfos da documentação têm passado noites em claro para trazer as informações de que você precisa para ser um astro do serviço de
campo. Fizemos uma limpeza geral no conteúdo da ajuda do serviço de campo para garantir que ele responde às perguntas mais
comuns.

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

Por quê: Estes novos artigos ajudam a navegar pela otimização da agenda, trabalhar no Gantt e mais.

• Atalhos de teclado do Gantt (pode estar defasado ou indisponível durante a visualização da versão) – Use atalhos de teclado para
trabalhar mais rápido no console de despachante.

• Otimize sua agenda do Field Service (pode estar defasado ou indisponível durante a visualização da versão) – Use a otimização para
elaborar a agenda ideal para sua equipe e clientes. A otimização de agenda permite cumprir acordos de nível de serviço e minimizar
o tempo de deslocamento, as horas extras e as ausências.

• Configure tarefas de otimização (pode estar defasado ou indisponível durante a visualização da versão) – Otimize a agenda da sua
equipe em um ou mais territórios de serviço em um intervalo de dias especificado.

• Crie grupos de relevância (pode estar defasado ou indisponível durante a visualização da versão) – Um grupo de relevância é um
grupo de compromissos de serviço ou de membros de território de serviço que precisam de suas próprias regras de trabalho e
objetivos. Por exemplo, use grupos de relevância para aplicar a política da empresa referente a intervalos e a tempo de deslocamento,
para funcionários de tempo integral ou parcial.

• Personalize as configurações de agendamento de compromisso (pode estar defasado ou indisponível durante a visualização da
versão) – Os usuários podem usar a ação do Chatter Agendar compromisso para agendar compromissos de uma ordem de trabalho,
item de linha da ordem de trabalho ou outro registro.

• Fusos horários e agendamento de compromissos (pode estar defasado ou indisponível durante a visualização da versão) – Em
grandes operações de serviço de campo, o agente de suporte de agendamento, o recurso designado e o cliente podem estar, cada
um, em um fuso horário diferente. O processo de agendamento de compromissos do Field Service Lightning mostra os detalhes de
cada usuário em seu fuso horário.

• Crie ausências de recurso de serviço (pode estar defasado ou indisponível durante a visualização da versão) – Indique quando um
recurso de serviço está indisponível para o trabalho. Durante a otimização da agenda, os recursos de serviço não são designados
para compromissos que estejam em conflito com suas ausências.
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Além disso, o Guia do desenvolvedor do Field Service Lightning agora inclui conteúdo de referência relacionado ao pacote gerenciado
do Field Service Lightning. Desenvolvedores, vão em frente!

Aplicativo Field Service Mobile: Bem-vindo à versão 5.0
Essa versão aproxima seu pessoal de uma experiência unificada, não importa o dispositivo. Você pode decidir o layout de cada cartão
para ter a quantidade de informação de que seus funcionários móveis precisam. Um aplicativo conectado aprimorado para notificações
por push funciona para Android e iOS. A experiência móvel agora inclui Ações rápidas, menções @ em feeds, funciona com o feed do
Chatter offline, confirmação de produto necessária, melhorias ao plano de manutenção e acesso a dados de IoT em seus dispositivos
Android.

NESTA SEÇÃO:

Mais controle em layouts

Esta versão aproxima seu pessoal de uma experiência unificada, não importa se eles usam um dispositivo Android ou iOS. Ao fazer
isso, há mudanças significativas ao visual do aplicativo móvel e como ele é administrado.

Suporte offline para funções de fórmula e operadores

Para permitir que os usuários aproveitem melhor os fluxos, vamos dar suporte a funções de fórmula e operadores offline. Uma
fórmula é um algoritmo que obtém seu valor de outros campos, expressões ou valores. As fórmulas podem ajudá-lo a calcular
automaticamente o valor de um campo com base em outros campos.

Aplicativo conectado aprimorado para notificações por push

O aplicativo conectado, que é diferente do aplicativo móvel Field Service Lightning real, fornece notificações por push e outras
configurações de aplicativo relacionadas à personalização de aplicativo e à geração de relatório de serviço.

Melhorias a relatórios de serviço

Para melhorar o desempenho, as ações (enviar SMS, email, exibir detalhes etc.) e dados necessários sob o avatar do funcionário
móvel não são preparadas até que isso seja necessário.

Economize tempo pedindo produtos com solicitações de produto contextuais (Android)

Criar solicitações de produto em um dispositivo Android está mais simples e rápido. Dispositivos Android agora têm o produto
necessário.

Cartão do IoT Insights: Mostre seus dados de IoT do Salesforce no Field Service Lightning (Android)

Dê a seus usuários de serviço de campo novos dados sobre seu produto conectado em qualquer lugar que estejam com o Salesforce
IoT Insights no Field Service Lightning para Android.

Comunicar-se claramente com aprimoramentos do Chatter offline (Android)

Obtenha acesso a mais dos seus recursos favoritos do Chatter no Field Service Lightning para Android mesmo quando estiver
trabalhando sem acesso à Internet. Os usuários que estão trabalhando offline podem visualizar o feed do Chatter, criar, editar e
excluir publicações, comentar em publicações e carregar imagens para o feed do Chatter em registros preparados.

Link para o aplicativo Salesforce com listas relacionadas (Android)

Para melhorar o desempenho, as regras de preparação offline agora baixam menos registros de lista relacionada.

Padrões de moeda para ordem de trabalho ou itens de linha da ordem de trabalho (Android)

Antes da versão 5.0, o campo moeda era baseado na localidade do dispositivo móvel Android. Agora, o campo moeda está baseado
no campo de moeda da ordem de trabalho ou do item de linha da ordem de trabalho.

Outros aprimoramentos do Field Service Lightning móvel

Procure estes aprimoramentos na sua experiência móvel.
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Mais controle em layouts
Esta versão aproxima seu pessoal de uma experiência unificada, não importa se eles usam um dispositivo Android ou iOS. Ao fazer isso,
há mudanças significativas ao visual do aplicativo móvel e como ele é administrado.

Onde: Essas alterações aplicam-se ao Field Service Lightning para Android e iOS nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer.

Quando: A versão 5.0 está disponível para download na App Store e no Google Play desde janeiro de 2019.

Como: Muito da interface do usuário é conduzido por layouts de lista relacionada. Se o terceiro campo no layout de lista relacionada
estiver vazio, por padrão, mostraremos a data da última modificação. Se o nome do campo de referência estiver vazio, não haverá guia
para visualizar.

Em Compromisso de serviço, o Histórico de serviço do ativo mostra três campos e obtém da lista relacionada Ordem de trabalho no
layout de página do objeto Ativo.

Ainda em Compromisso de serviço, o Item de linha da ordem de trabalho tem dois subcampos que são obtidos do layout de lista
relacionada do Item de linha da ordem de trabalho na Ordem de trabalho.
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Em uma Ordem de trabalho, a opção Produtos consumidos é obtida do layout de lista relacionada Produtos consumidos na Ordem de
trabalho, em que o Número do produto deve ser o primeiro campo.
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Ainda, a guia Local na programação do técnico é obtida do layout de resultados de pesquisa na ordem de trabalho.

Na guia Inventário, o layout vem do layout de resultados da pesquisa no objeto Item de produto.

Nota:  Não é possível alterar o montante, ou a quantidade.
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Suporte offline para funções de fórmula e operadores
Para permitir que os usuários aproveitem melhor os fluxos, vamos dar suporte a funções de fórmula e operadores offline. Uma fórmula
é um algoritmo que obtém seu valor de outros campos, expressões ou valores. As fórmulas podem ajudá-lo a calcular automaticamente
o valor de um campo com base em outros campos.

Onde: Essas alterações aplicam-se ao Field Service Lightning para Android e iOS nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer.

Quando: A versão 5.0 está disponível para download na App Store e no Google Play desde janeiro de 2019.

Como: Os aplicativos móveis do Field Service Lightning Mobile dão suporte a operadores e funções de fórmula offline, conforme descrito
em Calcular valores de campo com fórmulas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão). Porém, há
algumas exceções, conforme descrito em Considerações para usar fluxos no aplicativo móvel do Field Service Lightning (pode estar
desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão).

Aplicativo conectado aprimorado para notificações por push
O aplicativo conectado, que é diferente do aplicativo móvel Field Service Lightning real, fornece notificações por push e outras
configurações de aplicativo relacionadas à personalização de aplicativo e à geração de relatório de serviço.

Onde: Essas alterações aplicam-se ao Field Service Lightning para Android e iOS nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer.

Quando: A versão 5.0 está disponível para download na App Store e no Google Play desde janeiro de 2019.

Como:  Se a sua equipe usa notificações por push, baixe o aplicativo conectado para o Field Service Lightning.
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Melhorias a relatórios de serviço
Para melhorar o desempenho, as ações (enviar SMS, email, exibir detalhes etc.) e dados necessários sob o avatar do funcionário móvel
não são preparadas até que isso seja necessário.

Onde: Essas alterações aplicam-se ao Field Service Lightning para Android e iOS nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer.

Quando: A versão 5.0 está disponível para download na App Store e no Google Play desde janeiro de 2019.

Como:  Quando você clica em Visualizar todos os relatórios de serviço, vê todos os relatórios de serviço para o compromisso de
serviço atual e seu pai (ordem de trabalho ou item de linha da ordem de trabalho). Não há mais lentidão no seletor de Compromisso
de serviço.

As notas do relatório de serviço são mais fáceis de usar nesta versão.

Economize tempo pedindo produtos com solicitações de produto contextuais (Android)
Criar solicitações de produto em um dispositivo Android está mais simples e rápido. Dispositivos Android agora têm o produto necessário.

Onde: Essas alterações aplicam-se ao Field Service Lightning para Android e iOS nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer.

Quando: A versão 5.0 está disponível para download no Google Play desde janeiro de 2019.

Como:  Depois que o número da ordem de trabalho é copiado para a solicitação de produto, o campo se torna somente leitura no
aplicativo.

Funcionários móveis que usam Android podem clicar em Visualizar todos os produtos necessários na tela de produto consumido
em uma ordem de trabalho e navegar para Produtos necessários.

Quando você usa uma ação rápida para criar uma solicitação de produto na visualização detalhada de uma ordem de trabalho ou item
de linha da ordem de trabalho, a solicitação de produto agora herda a ordem de trabalho ou o número do item de linha da ordem de
trabalho. Anteriormente, você precisava inserir manualmente o número em solicitações de produto. Em solicitações de produto criadas
usando o aplicativo por meio de uma ação rápida de uma página de detalhes de item de linha da ordem de trabalho, a ordem de trabalho
e o item de linha da ordem de trabalho são preenchidos automaticamente.

Se você atualizar a ordem de trabalho ou o número do item de linha da ordem de trabalho em uma solicitação de produto depois de
ele ter sido herdado, ocorrerá um erro de sincronização quando o aplicativo tentar carregar os dados para o Salesforce. Os usuários não
poderão carregar essas alterações até que corrijam o problema.

Produtos necessários, mostra apenas uma lista de produtos necessários apenas se vários locais estiverem habilitados e não mostra
quantos produtos estão em estoque e não haverá opção para adicionar.

Cartão do IoT Insights: Mostre seus dados de IoT do Salesforce no Field Service Lightning (Android)
Dê a seus usuários de serviço de campo novos dados sobre seu produto conectado em qualquer lugar que estejam com o Salesforce
IoT Insights no Field Service Lightning para Android.

Onde: Essa alteração se aplica ao Field Service Lightning para Android nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: A versão 5.0 está disponível para download no Google Play desde janeiro de 2019.

Por quê: Com o IoT Insights no Field Service Lightning, trabalhadores móveis agora podem acessar dados de IoT valiosos para os
dispositivos conectados dos clientes de qualquer lugar. Ao ter acesso a dados de diagnóstico valiosos, um técnico de serviço de campo
pode analisar mais rapidamente e resolver problemas do cliente enquanto está no local.
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Como: Para habilitar o IoT Insights no Field Service Lightning para dispositivos móveis:

1. Em Configuração, insira Aplicativos conectados  na caixa Busca rápida  e selecione Gerenciar aplicativos
conectados.

2. Clique em Editar ao lado do Salesforce Field Service para Android.

3. Confirme que ENABLED_IOT  está definido como TRUE, ou clique em Editar e altere o atributo para TRUE.

4. Clique em Salvar.

Comunicar-se claramente com aprimoramentos do Chatter offline (Android)
Obtenha acesso a mais dos seus recursos favoritos do Chatter no Field Service Lightning para Android mesmo quando estiver trabalhando
sem acesso à Internet. Os usuários que estão trabalhando offline podem visualizar o feed do Chatter, criar, editar e excluir publicações,
comentar em publicações e carregar imagens para o feed do Chatter em registros preparados.
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Onde: Essas alterações aplicam-se ao Field Service Lightning para Android e iOS nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer.

Quando: A versão 5.0 está disponível para download no Google Play desde janeiro de 2019.

Como:  Os usuários do Field Service Lightning para Android podem visualizar o feed do Chatter offline em registros que foram preparados
(baixados para o dispositivo móvel). Os registros são baixados automaticamente de acordo com o modo de exibição de lista padrão nas
Configurações do Field Service Mobile e no calendário de compromissos de serviço atribuídos do usuário. Os registros que não fazem
parte do modo de exibição de lista padrão são baixados quando são abertos manualmente pelo usuário no aplicativo enquanto ele está
conectado à internet.

Usuários que estiverem trabalhando offline também podem criar publicações, comentar em publicações e carregar imagens para o feed
do Chatter em registros preparados. Qualquer publicação, comentário ou arquivo publicado no feed do Chatter é adicionado à fila de
upload pendente até que a conectividade à internet seja restaurada.

Produtos necessários, mostra apenas uma lista de produtos necessários apenas se vários locais estiverem habilitados e não mostra
quantos produtos estão em estoque e não haverá opção para adicionar.

Link para o aplicativo Salesforce com listas relacionadas (Android)
Para melhorar o desempenho, as regras de preparação offline agora baixam menos registros de lista relacionada.

Onde: Essas alterações aplicam-se ao Field Service Lightning para Android e iOS nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer.

Quando: A versão 5.0 está disponível para download no Google Play desde janeiro de 2019.

Como: Em vez de baixar todos os registros de uma lista relacionada, os usuários recebem um link para o aplicativo Salesforce quando
visualizam uma lista relacionada específica. As listas relacionadas em compromissos de serviço, ordens de trabalho, itens de linha de
ordem de trabalho e ativos continuam sendo preparadas pelo Field Service Lightning para Android. Acesse facilmente dados online
(não preparados) disponíveis no aplicativo Salesforce móvel.

Você não precisa fazer nada para ativar esse recurso. Os usuários que não têm o aplicativo Salesforce instalado são solicitados a baixar
e instalar esse aplicativo quando tentam abrir um registro relacionado que ainda não foi baixado pelo Field Service Lightning.

Padrões de moeda para ordem de trabalho ou itens de linha da ordem de trabalho (Android)
Antes da versão 5.0, o campo moeda era baseado na localidade do dispositivo móvel Android. Agora, o campo moeda está baseado no
campo de moeda da ordem de trabalho ou do item de linha da ordem de trabalho.

Onde: Essas alterações aplicam-se ao Field Service Lightning para Android e iOS nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer.

Quando: A versão 5.0 está disponível para download no Google Play desde janeiro de 2019.

Outros aprimoramentos do Field Service Lightning móvel
Procure estes aprimoramentos na sua experiência móvel.

Onde: Essas alterações aplicam-se ao Field Service Lightning para Android e iOS nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer.

Quando: A versão 5.0 está disponível para download no Google Play desde janeiro de 2019.

Campos vazios não são mais ignorados
Os usuários móveis podem ver campos sem valores no aplicativo Field Service Lightning móvel.
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Data retroativa para o futuro
Se um dispositivo móvel estiver à frente do servidor, o carimbo de data e hora do dispositivo não afetará a validação de atualização
do registro.

Ausências do recurso têm datas de início e término
Mantenha seus recursos sob controle. Todas as ausências do recurso devem ter datas de início e término.

Marcação simples para extensões
A substituição de parâmetro para {!  funciona, em vez de {!$, para extensões de aplicativo.

Assista a vídeos usando o player do dispositivo
Para melhor desempenho, os dispositivos iOS devem baixar vídeos de um feed do Chatter e visualizá-los com o player do dispositivo.

Não há suporte para iOS 10 ou anterior
Atualize seus dispositivos iOS para iOS 11 ou posterior.

Knowledge: Capacidade de uso aprimorada do Lightning Knowledge e
apresentação da ferramenta de migração do Lightning Knowledge
Estamos animados em trazer para você a Ferramenta de migração do Lightning Knowledge, disponível ao público em geral, para mudar
sua base de conhecimento do Salesforce Classic para o Lightning Knowledge. Também estivemos adicionando recursos e ações ao
Lightning Knowledge para ajudar a simplificar o gerenciamento de artigos e compartilhar arquivos de artigos mais facilmente. Comece
aproveitando todos os novos e incríveis recursos no Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Abrace o futuro com a Ferramenta de migração do Lightning Knowledge (disponível ao público em geral)

Aproveite o Lightning Experience e permita que a Ferramenta de migração do Lightning Knowledge faça a maior parte do trabalho
para transicionar sua base de conhecimento do Salesforce Classic. O Lightning Knowledge aproveita os componentes padrão do
Salesforce, ajudando-o a criar de maneira mais rápida e melhor. A Ferramenta de migração consolida tipos de artigo em um objeto
padrão do Knowledge, cria tipos de registro a partir de tipos de artigo anteriores, move artigos e filtros e atualiza feeds e links
inteligentes. E agora você também pode migrar artigos de propriedade de usuários inativos.

Gerenciar seus artigos com ações do Lightning Experience

Realize mais ações no Lightning Experience com três ações novas e expandidas, Restaurar, Editar como rascunho e Arquivar. Restaure
artigos arquivados ou versões anteriores no Lightning Knowledge. Anteriormente, restaurar uma versão anterior exigia alternar para
o Salesforce Classic. Faça alterações de última hora em traduções que estejam publicadas ou na fila de publicação para manter os
artigos em sincronia. Limpe rapidamente sua base de conhecimento arquivando diversos artigos de uma vez a partir de modos de
exibição de lista. E personalize sua base de conhecimento da maneira como preferir – essas ações do Lightning Experience estão
disponíveis nas APIs do Salesforce e com Fluxo.

Anexar arquivos a emails com o Lightning Knowledge

Use a ação Inserir artigo ao email no Lightning Experience:para anexar arquivos de artigo do Knowledge da lista relacionada. Selecione
quais anexos incluir removendo aqueles de que não precisa do email. Você pode enviar arquivos maiores do que os limites de anexo
de email de sua organização como um link.

Exibir arquivos relacionados em artigos em comunidades

Compartilhe anexos e recursos com seus clientes em comunidades. Adicione a lista relacionada Arquivos a artigos do Knowledge
em comunidades.

Incorporar vídeos Ooyala em artigos do Knowledge

Os autores do Lightning Knowledge amam criar uma experiência de artigo avançada para seus clientes incorporando vídeos. Nós
adicionamos ooyala.com  à lista de domínios com suporte para incorporar vídeos no Salesforce Classic e no Lightning Experience.
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Abrace o futuro com a Ferramenta de migração do Lightning Knowledge (disponível
ao público em geral)
Aproveite o Lightning Experience e permita que a Ferramenta de migração do Lightning Knowledge faça a maior parte do trabalho para
transicionar sua base de conhecimento do Salesforce Classic. O Lightning Knowledge aproveita os componentes padrão do Salesforce,
ajudando-o a criar de maneira mais rápida e melhor. A Ferramenta de migração consolida tipos de artigo em um objeto padrão do
Knowledge, cria tipos de registro a partir de tipos de artigo anteriores, move artigos e filtros e atualiza feeds e links inteligentes. E agora
você também pode migrar artigos de propriedade de usuários inativos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Developer e Unlimited. O Salesforce Knowledge está
disponível por um custo adicional nas edições Professional, Performance e Enterprise.

Quem: Os administradores devem ter a licença de Usuário do Knowledge para acessar a Ferramenta de migração do Lightning Knowledge.

Como: Para ativar a Ferramenta de migração do Lightning Knowledge em seu sandbox, entre em contato com o suporte do Salesforce.
Você deve testar e verificar a migração em um sandbox de cópia total antes de poder ativar a ferramenta em uma organização de
produção.

Após a ativação, localize a Ferramenta de migração do Lightning Knowledge na Configuração do Lightning Experience. Certifique-se
de concluir as etapas de planejamento para que você saiba o que está envolvido na migração. Para usar o Lightning Knowledge com
eficiência, você também precisará revisar suas permissões, layouts de página e personalizações.

Anteriormente, não era possível migrar artigos com proprietários de registro que eram usuários inativos e a versão beta não gerenciava
esse caso especial. Agora a Ferramenta de migração verifica as preferências da organização Ativar campos de auditoria definidos na
criação do registro e Atualizar registros com proprietários inativos e as ativa temporariamente durante a migração.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Ferramenta de migração do Lightning Knowledge (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Gerenciar seus artigos com ações do Lightning Experience
Realize mais ações no Lightning Experience com três ações novas e expandidas, Restaurar, Editar como rascunho e Arquivar. Restaure
artigos arquivados ou versões anteriores no Lightning Knowledge. Anteriormente, restaurar uma versão anterior exigia alternar para o
Salesforce Classic. Faça alterações de última hora em traduções que estejam publicadas ou na fila de publicação para manter os artigos
em sincronia. Limpe rapidamente sua base de conhecimento arquivando diversos artigos de uma vez a partir de modos de exibição de
lista. E personalize sua base de conhecimento da maneira como preferir – essas ações do Lightning Experience estão disponíveis nas
APIs do Salesforce e com Fluxo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Developer e Unlimited. O Salesforce Knowledge está
disponível por um custo adicional nas edições Professional, Performance e Enterprise.

Quem: Para interagir com ações do Lightning Knowledge, os usuários precisam das seguintes permissões.

• Restaurar – Disponível no início do registro. Exige a permissão Criar, Editar, Atualizar permissão no Knowledge, Gerenciar artigos e
Arquivar artigos no perfil do usuário.

• Arquivar dos modos de exibição de listas – Disponível no início de registro e modos de exibição de listas. Exige a permissão Ler,
Atualizar, Excluir no Knowledge e a permissão Arquivar artigos no perfil do usuário.

• Editar como rascunho – Disponível no início do registro. Exige as permissões Atualizar no Knowledge e Gerenciar artigos no perfil
do usuário. Para editar traduções, também é necessária a permissão Editar traduções.
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Como: Adicione os botões Restaurar, Editar como rascunho e Arquivar aos layouts de página inicial do seu registro e defina permissões
do perfil de usuário. O botão Arquivar aparece nos modos de exibição de listas para usuários com o acesso adequado.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Acesso do usuário do Lightning Knowledge (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Ajuda do Salesforce: Criar ações no Lightning Knowledge (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Anexar arquivos a emails com o Lightning Knowledge
Use a ação Inserir artigo ao email no Lightning Experience:para anexar arquivos de artigo do Knowledge da lista relacionada. Selecione
quais anexos incluir removendo aqueles de que não precisa do email. Você pode enviar arquivos maiores do que os limites de anexo
de email de sua organização como um link.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Developer e Unlimited. O Salesforce Knowledge está
disponível por um custo adicional nas edições Professional, Performance e Enterprise.

Exibir arquivos relacionados em artigos em comunidades
Compartilhe anexos e recursos com seus clientes em comunidades. Adicione a lista relacionada Arquivos a artigos do Knowledge em
comunidades.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Developer e Unlimited. O Salesforce Knowledge está
disponível por um custo adicional nas edições Professional, Performance e Enterprise.

Incorporar vídeos Ooyala em artigos do Knowledge
Os autores do Lightning Knowledge amam criar uma experiência de artigo avançada para seus clientes incorporando vídeos. Nós
adicionamos ooyala.com  à lista de domínios com suporte para incorporar vídeos no Salesforce Classic e no Lightning Experience.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Essentials, Developer e Unlimited. O Salesforce Knowledge está disponível por um custo
adicional nas edições Professional, Performance e Enterprise.

Canais: Bots do Einstein para SMS, roteamento baseado em habilidades
e solicitações de contato para comunidades
Nós aprimoramos os canais favoritos dos seus clientes para que eles possam receber o suporte de que precisam e quando precisam.
Implante os Bots do Einstein em seu canal de mensagem de texto de SMS para refletir casos e reduzir os tempos de espera de seus
clientes. Direcione casos para o agente mais habilidoso para o trabalho usando o Roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel.
Permita que seus clientes digam adeus às longas esperas com Solicitações de contato para comunidades.

NESTA SEÇÃO:

Mensagens: Acesso a transcrição, bots do Einstein por SMS e roteamento baseado em habilidades

Cada agente de suporte pode exibir transcrições do LiveMessage. Implante bots do Einstein em seu canal de mensagem de texto
para economizar tempo de seus agentes. O Roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel direciona mensagens de texto
para o agente mais habilidoso para o trabalho.
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Comunidades: Permitir que seus clientes solicitem uma chamada do suporte

Seus clientes podem dizer adeus às músicas de elevador e às longas esperas em números de atendimento ao cliente para obter
ajuda. Com o clique de um botão, os usuários da comunidade podem solicitar que o suporte ao cliente ligue para eles de volta. Um
formulário pop-up permite que os usuários detalhem o problema. Em seguida, o agente certo pode chamá-los de volta. Exiba a seus
clientes que você valoriza seu tempo assim como seus negócios continuados. A Solicitação de contato permite que os clientes
voltem para o que eles estavam fazendo, sem música de elevador.

Bate-papo: Acesso de transcrição expandido e roteamento baseado em habilidades

Cada agente de suporte agora pode exibir transcrições do Live Agent. Permita que os agentes de suporte resolvam o problema de
um cliente junto com conferências de bate-papo do Snap-ins. Use o Roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel para
rotear casos para o agente mais habilidoso para o trabalho.

Telefone: Pop-out de softphone e um fluxo de configuração orientado para CTI aberta

Os agentes podem exibir o utilitário de softphone em uma nova janela. E um fluxo de configuração orientado no Lightning Experience
o orienta pela configuração do seu parceiro de CTI e canal de telefone usando cliques, não códigos.

Atendimento ao cliente social: Prevenção de mensagens do Facebook duplicadas e registros mesclados com personagens sociais
e publicações sociais

Evite receber mensagens do Facebook duplicadas e mantenha personagens sociais e publicações sociais ao mesclar registros.

Snap-Ins para aplicativos móveis: Dar aos clientes uma experiência de bate-papo mais rica

Os SDKs iOS e Android possuem diversos aprimoramentos para bate-papo, incluindo visualizações de hyperlink e uma API central
de baixo nível para clientes que desejam criar sua própria interface do usuário. Nós também fizemos alguns aprimoramentos gerais
ao SDK para que seu aplicativo móvel possa dar aos clientes a melhor experiência.

Snap-Ins para Web: Posições na fila para transferências, conferências por bate-papo e pós-bate-papo atualizado

Exiba a posição de um cliente na fila durante as transferências. Permita que os agentes de suporte resolvam o problema de um
cliente junto com conferências de bate-papo no Salesforce Classic. Receba mais respostas enviando os clientes diretamente para o
formulário pós-bate-papo quando seu bate-papo terminar.

Mensagens: Acesso a transcrição, bots do Einstein por SMS e roteamento baseado
em habilidades
Cada agente de suporte pode exibir transcrições do LiveMessage. Implante bots do Einstein em seu canal de mensagem de texto para
economizar tempo de seus agentes. O Roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel direciona mensagens de texto para o
agente mais habilidoso para o trabalho.

NESTA SEÇÃO:

Exibir transcrições sem uma licença do LiveMessage

Para fornecer um suporte mais consistente, todo usuário com uma licença do Service Cloud agora possui uma visão completa do
histórico de suporte de um cliente e pode ver transcrições de bate-papos passados. Anteriormente, um agente de suporte precisava
de uma licença do LiveMessage para exibir transcrições de bate-papo. Portanto, quando um cliente conversava com um agente e,
em seguida, acompanhava em outro canal, como email, o novo agente nem sempre conseguir ver o histórico completo. Uma licença
do LiveMessage ainda é necessária para fornecer o serviço usando o LiveMessage no Console de serviço do Lightning.

Implantar bots do Einstein em seu canal de mensagem de texto

Crie uma implantação de bots do Einstein para SMS a fim de ajudar seus clientes com perguntas e tarefas simples, mesmo quando
um agente não estiver disponível.

Rotear mensagens de texto para agentes qualificados com roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel

Faça o roteamento de bate-papos para agentes com base nas habilidades necessárias para resolvê-los. Use habilidades, a
disponibilidade do agente e níveis de habilidade para atribuir mensagens de texto a um agente que seja certo para o trabalho
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A vinculação automática não cria mais registros de contato

Se a vinculação automática estiver ativada, significará que o comportamento mudou. Quando um registro de contato correspondente
não for encontrado para um usuário que manda mensagem, o LiveMessage não cria um automaticamente. O comportamento de
vinculação automática do LiveMessage não mudou para casos em que um registro correspondente é encontrado.

Exibir transcrições sem uma licença do LiveMessage
Para fornecer um suporte mais consistente, todo usuário com uma licença do Service Cloud agora possui uma visão completa do histórico
de suporte de um cliente e pode ver transcrições de bate-papos passados. Anteriormente, um agente de suporte precisava de uma
licença do LiveMessage para exibir transcrições de bate-papo. Portanto, quando um cliente conversava com um agente e, em seguida,
acompanhava em outro canal, como email, o novo agente nem sempre conseguir ver o histórico completo. Uma licença do LiveMessage
ainda é necessária para fornecer o serviço usando o LiveMessage no Console de serviço do Lightning.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com acesso ao LiveMessage por meio de um complemento de Engajamento digital. O
LiveMessage no Lightning Experience está disponível nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o Service Cloud.

Implantar bots do Einstein em seu canal de mensagem de texto
Crie uma implantação de bots do Einstein para SMS a fim de ajudar seus clientes com perguntas e tarefas simples, mesmo quando um
agente não estiver disponível.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com acesso ao LiveMessage por meio de um complemento de Engajamento digital. O
LiveMessage no Lightning Experience está disponível nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o Service Cloud.

CONSULTE TAMBÉM:

Colocar seus bots para trabalharem em seu canal de mensagens de texto SMS

Rotear mensagens de texto para agentes qualificados com roteamento baseado em habilidades
do Omni-Channel
Faça o roteamento de bate-papos para agentes com base nas habilidades necessárias para resolvê-los. Use habilidades, a disponibilidade
do agente e níveis de habilidade para atribuir mensagens de texto a um agente que seja certo para o trabalho

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com acesso ao LiveMessage por meio de um complemento de Engajamento digital. O
LiveMessage no Lightning Experience está disponível nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o Service Cloud.

Nota:  Einstein Bots não são compatíveis com roteamento baseado em habilidades omni.

CONSULTE TAMBÉM:

Rotear mensagens de texto e bate-papos para agentes qualificados com roteamento baseado em habilidades (disponível ao público
em geral)

A vinculação automática não cria mais registros de contato
Se a vinculação automática estiver ativada, significará que o comportamento mudou. Quando um registro de contato correspondente
não for encontrado para um usuário que manda mensagem, o LiveMessage não cria um automaticamente. O comportamento de
vinculação automática do LiveMessage não mudou para casos em que um registro correspondente é encontrado.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com acesso ao LiveMessage por meio de um complemento de Engajamento digital. O
LiveMessage no Lightning Experience está disponível nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o Service Cloud.
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Comunidades: Permitir que seus clientes solicitem uma chamada do suporte
Seus clientes podem dizer adeus às músicas de elevador e às longas esperas em números de atendimento ao cliente para obter ajuda.
Com o clique de um botão, os usuários da comunidade podem solicitar que o suporte ao cliente ligue para eles de volta. Um formulário
pop-up permite que os usuários detalhem o problema. Em seguida, o agente certo pode chamá-los de volta. Exiba a seus clientes que
você valoriza seu tempo assim como seus negócios continuados. A Solicitação de contato permite que os clientes voltem para o que
eles estavam fazendo, sem música de elevador.

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

Quem: A Solicitação de contato funciona em comunidades públicas e em comunidades que exigem a autenticação. Certifique-se de
que os usuários de sua comunidade possuem a permissão Executar fluxos, incluindo seu perfil de Usuário convidado que é usado em
comunidades públicas. Sem essa permissão, os membros não visualizam o botão ou o formulário para enviar solicitações de contato.

Para trabalhar com solicitações de contato no console, certifique-se de que os perfis de seus agentes incluam, pelo menos, o acesso de
leitura no objeto de solicitação de contato. Por padrão, todos os perfis de Usuário padrão e Administrador do sistema têm acesso ao
objeto.

Por quê: Quando você adiciona o Botão de solicitação de contato e componente de fluxo à sua comunidade, os usuários podem solicitar
uma chamada do suporte. Você pode alterar o rótulo do botão.

Em um pop-up, o cliente insere seu problema e detalhes de contato.
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Quando o usuário clica em Avançar, a solicitação é enviada.

Como: Para configurar o formulário de solicitação de contato, crie um fluxo usando uma experiência de configuração guiada. Em
Configuração, vá até a página de Solicitações de contato do cliente. Em seguida, adicione o fluxo ao seu componente usando um
componente. No Community Builder, adicione um dos seguintes componentes.

• Botão Solicitação de contato e fluxo – Os usuários podem clicar em um botão e detalhar seu problema em um formulário pop-up.

• Fluxo – Seu fluxo é incorporado na página e os usuários podem ver a primeira tela do fluxo quando a página é carregada.

Esses componentes são têm suporte nos seguintes modelos: Portal de conta do cliente, Atendimento ao cliente, Partner Central e Build
Your Own. O componente de Fluxo também tem suporte no modelo da Central de ajuda.

As solicitações de contato funcionam junto com seus outros registros relacionados do serviço. Os agentes podem usar o campo Solicitado
por para relacionar a solicitação de contato a pessoas, como contatos e leads. E o campo Relacionado a conecta a solicitação de contato
a contas, casos, oportunidades, ordens de trabalho e objetos personalizados.

Para configurar seus agentes para o sucesso, adicione o objeto Solicitação de contato ao Console de serviço e certifique-se de que eles
possuem pelo menos o acesso de leitura ao objeto de solicitação de contato. Como opção, configure o roteamento com o Omni-Channel.

Além das Comunidades, a Solicitação de contato também funciona com sistemas de resposta de voz interativa (IVR). Trabalhe com seus
provedores de CTI aberta para integração.

CONSULTE TAMBÉM:

Rotear solicitações de contato do cliente com Omni-Channel

Ajuda do Salesforce: Configurar e gerenciar solicitações de contato (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)
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Bate-papo: Acesso de transcrição expandido e roteamento baseado em habilidades
Cada agente de suporte agora pode exibir transcrições do Live Agent. Permita que os agentes de suporte resolvam o problema de um
cliente junto com conferências de bate-papo do Snap-ins. Use o Roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel para rotear
casos para o agente mais habilidoso para o trabalho.

NESTA SEÇÃO:

Exibir transcrições sem uma licença do Live Agent

Para fornecer um suporte mais consistente, todo usuário com uma licença do Service Cloud agora possui uma visão completa do
histórico de suporte de um cliente e pode ver transcrições de bate-papos passados. Anteriormente, um agente de suporte precisava
de uma licença do Live Agent para exibir transcrições de bate-papo. Portanto, quando um cliente conversava com um agente e, em
seguida, acompanhava em outro canal, como email, o novo agente nem sempre conseguir ver o histórico completo. Uma licença
do Live Agent ainda é necessária para fornecer o serviço usando o Live Agent no Console de serviço do Lightning.

Aproveite a conferência de bate-papo para Snap-ins

Use Snap-ins para suas conferências de bate-papo do Live Agent no Salesforce Classic. Com a conferência, os agentes de suporte
podem trabalhar juntos para resolver os problemas mais complexos de seus clientes.

Rotear bate-papos para agentes qualificados com roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel (disponível ao público
em geral)

Faça o roteamento de bate-papos para agentes com base nas habilidades necessárias para resolvê-los. Use habilidades, a
disponibilidade do agente e níveis de habilidade para atribuir bate-papos do Live Agent a um agente que seja certo para o trabalho.
Anteriormente, esse recurso estava em Beta.

Oferecer suporte aos seus agentes com aprimoramentos no Supervisor Omni-Channel para o Lightning Experience

Permita que os agentes criem sinalizadores durante um bate-papo, assinalando para supervisores que eles precisam de ajuda. Os
supervisores também podem fornecer sugestões discretamente durante uma sessão do Live Message entre um agente e um cliente.
Somente agentes podem ver as mensagens do supervisor, não o cliente.

Exibir transcrições sem uma licença do Live Agent
Para fornecer um suporte mais consistente, todo usuário com uma licença do Service Cloud agora possui uma visão completa do histórico
de suporte de um cliente e pode ver transcrições de bate-papos passados. Anteriormente, um agente de suporte precisava de uma
licença do Live Agent para exibir transcrições de bate-papo. Portanto, quando um cliente conversava com um agente e, em seguida,
acompanhava em outro canal, como email, o novo agente nem sempre conseguir ver o histórico completo. Uma licença do Live Agent
ainda é necessária para fornecer o serviço usando o Live Agent no Console de serviço do Lightning.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic. O Live Agent está disponível em organizações com edições
Performance e Developer que foram criadas após o dia 14 de junho de 2012 e em organizações com edições Unlimited e Enterprise
com o Service Cloud.

Aproveite a conferência de bate-papo para Snap-ins
Use Snap-ins para suas conferências de bate-papo do Live Agent no Salesforce Classic. Com a conferência, os agentes de suporte podem
trabalhar juntos para resolver os problemas mais complexos de seus clientes.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic. O Live Agent está disponível em organizações com edições
Performance e Developer que foram criadas após o dia 14 de junho de 2012 e em organizações com edições Unlimited e Enterprise
com o Service Cloud.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajudar clientes como uma equipe

Rotear bate-papos para agentes qualificados com roteamento baseado em habilidades do
Omni-Channel (disponível ao público em geral)
Faça o roteamento de bate-papos para agentes com base nas habilidades necessárias para resolvê-los. Use habilidades, a disponibilidade
do agente e níveis de habilidade para atribuir bate-papos do Live Agent a um agente que seja certo para o trabalho. Anteriormente,
esse recurso estava em Beta.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience. O Live Agent está disponível em organizações com edições Performance e
Developer que foram criadas após o dia 14 de junho de 2012 e em organizações com edições Unlimited e Enterprise com o Service
Cloud.

CONSULTE TAMBÉM:

Rotear mensagens de texto e bate-papos para agentes qualificados com roteamento baseado em habilidades (disponível ao público
em geral)

Oferecer suporte aos seus agentes com aprimoramentos no Supervisor Omni-Channel para o
Lightning Experience
Permita que os agentes criem sinalizadores durante um bate-papo, assinalando para supervisores que eles precisam de ajuda. Os
supervisores também podem fornecer sugestões discretamente durante uma sessão do Live Message entre um agente e um cliente.
Somente agentes podem ver as mensagens do supervisor, não o cliente.

CONSULTE TAMBÉM:

Dar uma ajuda com aprimoramentos no Supervisor Omni

Telefone: Pop-out de softphone e um fluxo de configuração orientado para CTI aberta
Os agentes podem exibir o utilitário de softphone em uma nova janela. E um fluxo de configuração orientado no Lightning Experience
o orienta pela configuração do seu parceiro de CTI e canal de telefone usando cliques, não códigos.

NESTA SEÇÃO:

Abrir softphones em uma nova janela

Permita que seus agentes aproveitem ao máximo o espaço de sua tela. Os agentes que usam diversos monitores podem gerar o
pop-out de seu utilitário de softphone em sua própria janela. Os agentes podem mover o utilitário para qualquer lugar na tela para
aproveitar ao máximo o espaço. Nenhuma configuração é necessária. Basta dizer aos seus agentes para clicarem no ícone de pop-out
no canto superior direito do utilitário. Anteriormente, esse recurso estava disponível apenas no Salesforce Classic.

Configurar CTI aberta com experiência guiada

Use um fluxo guiado para configurar a CTI aberta. Selecione de uma lista de parceiros de CTI e instale o pacote gerenciado desse
parceiro com alguns cliques.
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Abrir softphones em uma nova janela
Permita que seus agentes aproveitem ao máximo o espaço de sua tela. Os agentes que usam diversos monitores podem gerar o pop-out
de seu utilitário de softphone em sua própria janela. Os agentes podem mover o utilitário para qualquer lugar na tela para aproveitar
ao máximo o espaço. Nenhuma configuração é necessária. Basta dizer aos seus agentes para clicarem no ícone de pop-out no canto
superior direito do utilitário. Anteriormente, esse recurso estava disponível apenas no Salesforce Classic.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Abrir uma janela para a produtividade com utilitários pop-out (atualização crítica)

Configurar CTI aberta com experiência guiada
Use um fluxo guiado para configurar a CTI aberta. Selecione de uma lista de parceiros de CTI e instale o pacote gerenciado desse parceiro
com alguns cliques.

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

Como: Na página inicial de Configuração do serviço, selecione Configuração de suporte ao Voice. Se você não vir na página inicial
de Configuração de serviço, clique em Exibir tudo e, em seguida, selecione Configuração de suporte ao Voice.

Atendimento ao cliente social: Prevenção de mensagens do Facebook duplicadas e
registros mesclados com personagens sociais e publicações sociais
Evite receber mensagens do Facebook duplicadas e mantenha personagens sociais e publicações sociais ao mesclar registros.

NESTA SEÇÃO:

Evitar mensagens do Facebook duplicadas

Recebendo a mesma mensagem privada do Facebook duas vezes? Se você estiver usando o Serviço de atendimento ao cliente
social e LiveMessage, poderá estar vendo em dobro. Pare de entupir seus sistema com mensagens adicionais e veja claramente
novamente de maneira rápida.

Transferir personagens sociais e publicações sociais ao mesclar contatos, contas ou leads

Quando você mescla contatos, contas ou leads, as Personagens sociais e as Publicações sociais relacionadas são transferidas durante
o processo de mesclagem, permitindo que você mantenha o histórico social em seus registros.

Evitar mensagens do Facebook duplicadas
Recebendo a mesma mensagem privada do Facebook duas vezes? Se você estiver usando o Serviço de atendimento ao cliente social
e LiveMessage, poderá estar vendo em dobro. Pare de entupir seus sistema com mensagens adicionais e veja claramente novamente
de maneira rápida.

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

Como: Em Configuração, desative as mensagens do Facebook na guia de Configurações de entrada da seção Regras de negócios sociais.

Transferir personagens sociais e publicações sociais ao mesclar contatos, contas ou leads
Quando você mescla contatos, contas ou leads, as Personagens sociais e as Publicações sociais relacionadas são transferidas durante o
processo de mesclagem, permitindo que você mantenha o histórico social em seus registros.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e aos contatos no Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer.

Snap-Ins para aplicativos móveis: Dar aos clientes uma experiência de bate-papo
mais rica
Os SDKs iOS e Android possuem diversos aprimoramentos para bate-papo, incluindo visualizações de hyperlink e uma API central de
baixo nível para clientes que desejam criar sua própria interface do usuário. Nós também fizemos alguns aprimoramentos gerais ao SDK
para que seu aplicativo móvel possa dar aos clientes a melhor experiência.

Onde: Essa atualização se aplica ao Snap-ins para SDK de aplicativos móveis para iOS (versão 216.0.0) e Android (versão 216.0.2).

Para obter mais detalhes sobre novos recursos, consulte as notas de versão para iOS e Android. Visite o centro do desenvolvedor de
Snap-Ins para aplicativos móveis para obter outros recursos.

Snap-Ins para Web: Posições na fila para transferências, conferências por bate-papo
e pós-bate-papo atualizado
Exiba a posição de um cliente na fila durante as transferências. Permita que os agentes de suporte resolvam o problema de um cliente
junto com conferências de bate-papo no Salesforce Classic. Receba mais respostas enviando os clientes diretamente para o formulário
pós-bate-papo quando seu bate-papo terminar.

NESTA SEÇÃO:

Exibir aos clientes seu lugar na linha durante transferências

Às vezes, seus clientes precisam de uma ajuda adicional para tarefas complexas. Enquanto eles esperam ser transferidos de seu
primeiro agente de suporte ou bot para um novo agente, os clientes podem ver sua posição na fila.

Ajudar clientes como uma equipe

Use Snap-ins para suas conferências de bate-papo do Live Agent no Salesforce Classic. Com a conferência, os agentes de suporte
podem trabalhar juntos para resolver os problemas mais complexos de seus clientes. Adicione avatares personalizados para ajudar
clientes a acompanhar quem é quem em um bate-papo em grupo ou adicione seu toque a um bate-papo individual. Se você não
definir um avatar, as iniciais do agente serão exibidas em seu esquema de cores em vez disso.

Aumentar sua taxa de resposta com atualizações pós-bate-papo

Nós sabemos que o feedback do cliente é importante para você. Nós também sabemos que seus clientes estarão menos propensos
a visitar o URL pós-bate-papo se puderem apenas fechar o bate-papo. Remova o botão pós-bate-papo e atualize seu código de
Snap-in para levar os clientes diretamente para o URL pós-bate-papo quando terminarem de bater papo.

Permitir que usuários convidados executem fluxos

Os fluxos incorporados ajudam seus usuários a concluir tarefas simples e automatizadas de dentro do seu site da Web. A melhor
parte? Agora os usuários podem executar um fluxo sem fazer login.

Exibir aos clientes seu lugar na linha durante transferências
Às vezes, seus clientes precisam de uma ajuda adicional para tarefas complexas. Enquanto eles esperam ser transferidos de seu primeiro
agente de suporte ou bot para um novo agente, os clientes podem ver sua posição na fila.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Unlimited e Developer
que usam o snippet de código de Snap-in na versão 5.0 e posterior.

Como: O botão de bate-papo atribuído à sua implantação do Snap-in deve ter a configuração Ativar fila habilitada nas configurações
do Live Agent. Em Configuração de Snap-ins, selecione Mostrar posição na fila.
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Ajudar clientes como uma equipe
Use Snap-ins para suas conferências de bate-papo do Live Agent no Salesforce Classic. Com a conferência, os agentes de suporte podem
trabalhar juntos para resolver os problemas mais complexos de seus clientes. Adicione avatares personalizados para ajudar clientes a
acompanhar quem é quem em um bate-papo em grupo ou adicione seu toque a um bate-papo individual. Se você não definir um
avatar, as iniciais do agente serão exibidas em seu esquema de cores em vez disso.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic. O Live Agent está disponível em organizações com edições Performance e Developer
que foram criadas após o dia 14 de junho de 2012 e em organizações com edições Unlimited e Enterprise com o Service Cloud. A
conferência por bate-papo está disponível usando o snippet de código de Snap-in versão 5.0 ou posterior.

Como: Para ativar a conferência por bate-papo, identifique a configuração do Live Agent que está usando com seu Snap-in. Vá até a
página de configuração de Configurações do Live Agent no Salesforce Classic e ative a conferência por bate-papo. Para definir um avatar
personalizado, edite Identidade visual personalizada nas configurações do Live Agent para sua implantação do Snap-in.

Importante:  O roteamento do Omni-Channel não tem suporte para conferência por bate-papo. Certifique-se de que sua
configuração do Live Agent usa o roteamento do Live Agent. Seus agentes de suporte podem usar a conferência por bate-papo
apenas no Salesforce Classic.

Aumentar sua taxa de resposta com atualizações pós-bate-papo
Nós sabemos que o feedback do cliente é importante para você. Nós também sabemos que seus clientes estarão menos propensos a
visitar o URL pós-bate-papo se puderem apenas fechar o bate-papo. Remova o botão pós-bate-papo e atualize seu código de Snap-in
para levar os clientes diretamente para o URL pós-bate-papo quando terminarem de bater papo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Unlimited e Developer
que usam o snippet de código de Snap-in na versão 5.0 e posterior.

Como: Certifique-se de adicionar um URL pós-bate-papo para seu botão de bate-papo do Live Agent. Adicione a seguinte configuração
ao seu snippet de JavaScript em qualquer lugar antes da chamada de embedded_svc.init.

embedded_svc.settings.autoOpenPostChat = true;

Permitir que usuários convidados executem fluxos
Os fluxos incorporados ajudam seus usuários a concluir tarefas simples e automatizadas de dentro do seu site da Web. A melhor parte?
Agora os usuários podem executar um fluxo sem fazer login.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Unlimited e Developer
que usam o snippet de código de Snap-in na versão 5.0 e posterior.

Por quê: Talvez você seja uma empresa de seguros e deseja permitir que os segurados pesquisem por provedoras médicas na rede sem
fazer login ou seja um revendedor online e deseja facilitar a maneira como novos clientes criam contas. Não importa qual tipo de negócios
você possui, os fluxos integrados são facilmente configurados para oferecer suporte às tarefas mais importantes de seus clientes.

Como: Decida qual fluxo deseja usar em seu Snap-in. Não possui um? Vá até a página Fluxos em Configuração e selecione Novo fluxo.
Em seguida, vá até a página Snap-ins em Configuração. Crie uma implantação do Snap-in e selecione Iniciar em Configurações de
fluxos.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Adicionar um fluxo ao seu site da Web (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)
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Gerenciamento de caso: Mais motivos para mudar para o Lightning
Experience
Estivemos ocupados movimentando os recursos que você conhece e ama para o Lightning Experience. Exija que seus agentes tenham
seus emails aprovados antes de enviá-los aos clientes. Exiba e gerencie contatos de caso e hierarquias de caso. Para pessoas que usam
o Supervisor Omni-Channel, use os recursos de sussurrar e gerar sinalizador no Lightning Experience. Para aprimorar ainda mais, as
implantações facilitam ainda mais a configuração da Lista de ações guiadas.

NESTA SEÇÃO:

Console de serviço: Mais conveniência para administradores, agentes e clientes

Um novo componente chamado Botão e fluxo de solicitação de contato permite que os clientes solicitem que o suporte ligue para
eles de volta livrando-os da espera na chamada. Os agentes podem colocar utilitários do console em pop-out para permitir que eles
vejam mais dos registros de que eles precisam. Além disso, está mais fácil para você configurar e definir o componente de Lista de
ações guiadas usando implantações.

Fluxo do Lightning para serviço: Implantações reutilizáveis e fluxos pausados fáceis de encontrar

Nós facilitamos a configuração e utilização do componente de Lista de ações guiadas. As implantações permitem que você capture
e reutilize configurações de lista em diferentes páginas de registros e organizações. Para ajudar seus agentes a encontrar e concluir
fluxos pausados rapidamente, a Lista de ações guiadas exibe todos os fluxos pausados para a página de registro atual.

Casos: Aprovação de email, Hierarquia de casos, Funções de contato e o botão Aceitar caso

Forneça uma comunicação consistente e aprove emails de caso enviados por seus agentes. Permita que os agentes vejam o quadro
geral com a hierarquia de casos. Os agentes podem entrar em contato com a pessoa certa na primeira tentativa com funções de
contato de caso. E agentes também podem aceitar casos com um único clique. Esses recursos estão disponíveis no Salesforce Classic
e são novos no Lightning Experience.

Omni-Channel: Roteamento baseado em habilidades para bate-papos e textos, roteamento para solicitações de contato,
aprimoramentos no Supervisor Omni e Roteamento baseado em atributos (Beta)

Roteie registros de solicitação de contato para garantir que seus clientes sejam contatados por agentes disponíveis. O roteamento
baseado em habilidades chegou para o Live Agent e LiveMessage. Aprimoramentos no Supervisor Omni permitem que os agentes
sinalizem que precisam de ajuda e oferecem aos supervisores o recurso de sussurrar para seus agentes em sua sessão do Live Message.
O roteamento baseado em atributos está na versão beta, permitindo que você use campos e valores de campos como critérios de
roteamento.

Produtividade dos agentes: Datas relativas e fechar guia para macros

Use datas relativas para criar macros que definam datas e horas no futuro. Você pode adicionar uma etapa à sua macro para fechar
uma guia do console quando a macro for concluída. E, como um bônus, agora há um motivo a menos para voltar ao Salesforce
Classic. Macros e texto rápido compartilhados no Salesforce Classic são visíveis no Lightning Experience.

Agendador do Lightning: Simplificar o agendamento de compromissos

Agende rapidamente compromissos para clientes dentro dos fluxos de trabalho do Salesforce como leads, oportunidades e contas.
Personalize compromissos por tópico, atribua-os a funcionários com as habilidades certas e garanta que eles estejam agendados
dentro dos seus horários de operação.

Console de serviço: Mais conveniência para administradores, agentes e clientes
Um novo componente chamado Botão e fluxo de solicitação de contato permite que os clientes solicitem que o suporte ligue para eles
de volta livrando-os da espera na chamada. Os agentes podem colocar utilitários do console em pop-out para permitir que eles vejam
mais dos registros de que eles precisam. Além disso, está mais fácil para você configurar e definir o componente de Lista de ações guiadas
usando implantações.
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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 atalhos de teclado
personalizados, não estão disponíveis nos aplicativos de console do Lightning. Saiba mais.

Como: Confira os novos recursos disponíveis no Console de serviço.

Comunidades: Permitir que seus clientes solicitem uma chamada do suporte
Seus clientes podem dizer adeus às músicas de elevador e às longas esperas em números de atendimento ao cliente para obter
ajuda. Com o clique de um botão, os usuários da comunidade podem solicitar que o suporte ao cliente ligue para eles de volta. Um
formulário pop-up permite que os usuários detalhem o problema. Em seguida, o agente certo pode chamá-los de volta. Exiba a seus
clientes que você valoriza seu tempo assim como seus negócios continuados. A Solicitação de contato permite que os clientes
voltem para o que eles estavam fazendo, sem música de elevador.

Produtividade dos agentes: Datas relativas e fechar guia para macros
Use datas relativas para criar macros que definam datas e horas no futuro. Você pode adicionar uma etapa à sua macro para fechar
uma guia do console quando a macro for concluída. E, como um bônus, agora há um motivo a menos para voltar ao Salesforce
Classic. Macros e texto rápido compartilhados no Salesforce Classic são visíveis no Lightning Experience.

Fluxo do Lightning para serviço: Implantações reutilizáveis e fluxos pausados fáceis de encontrar
Nós facilitamos a configuração e utilização do componente de Lista de ações guiadas. As implantações permitem que você capture
e reutilize configurações de lista em diferentes páginas de registros e organizações. Para ajudar seus agentes a encontrar e concluir
fluxos pausados rapidamente, a Lista de ações guiadas exibe todos os fluxos pausados para a página de registro atual.

Casos: Aprovação de email, Hierarquia de casos, Funções de contato e o botão Aceitar caso
Forneça uma comunicação consistente e aprove emails de caso enviados por seus agentes. Permita que os agentes vejam o quadro
geral com a hierarquia de casos. Os agentes podem entrar em contato com a pessoa certa na primeira tentativa com funções de
contato de caso. E agentes também podem aceitar casos com um único clique. Esses recursos estão disponíveis no Salesforce Classic
e são novos no Lightning Experience.

Aplicativos de console do Lightning: Utilitários pop-out, opções de subguia e paridade de API
Espalhe seu fluxo de trabalho em diversas janelas com utilitários pop-out. Personalize suas subguias e promova-as para guias do
espaço de trabalho. Altere as cores da guia e edite títulos de guias do navegador com novos métodos de API.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Fluxo do Lightning para serviço: Implantações reutilizáveis e fluxos pausados fáceis
de encontrar
Nós facilitamos a configuração e utilização do componente de Lista de ações guiadas. As implantações permitem que você capture e
reutilize configurações de lista em diferentes páginas de registros e organizações. Para ajudar seus agentes a encontrar e concluir fluxos
pausados rapidamente, a Lista de ações guiadas exibe todos os fluxos pausados para a página de registro atual.
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NESTA SEÇÃO:

Converter configurações de lista de ações guiadas em implantações na configuração (Atualização crítica)

Migre suas configurações de Lista de ações guiadas para implantações que você gerencia em Configuração. Você poderá então
reutilizar uma configuração de Lista de ações guiadas em páginas de registro diferentes e organizações. A partir da versão Spring
'19, você não poderá mais definir essas configurações nas propriedades do componente. Em vez disso, use implantações que você
gerencia em Configuração. Para simplificar a transição, realize uma migração única de suas configurações existentes nas implantações.

Reutilizar suas configurações de lista de ações guiadas em uma implantação

Realize implantações sustentáveis reciclando as configurações em seu componente de Lista de ações guiadas. Quando você captura
as configurações de Lista de ações guiadas em uma implantação de Configuração, poderá reutilizá-las em diversas páginas de
registro. Para economizar mais tempo e esforço, empacote sua implantação e reutilize-a em outras organizações.

Ajudar agentes a encontrar e retomar fluxos pausados na Lista de ações guiadas

Quando há uma transferência de agente ou o callback de um cliente, os agentes normalmente pesquisam fluxos que pausaram no
meio. Mostre aos agentes todos os fluxos pausados de uma página de registro na Lista de ações guiadas. Esse local adequado simples
facilita para agentes encontrarem e concluírem fluxos que automatizam seus procedimentos.

Ocultar a opção Remover em Ações guiadas

Mantenha as ações em sua Lista de ações guiadas ao decidir quais ações os usuários podem remover. Oculte a opção Remover para
que as etapas essenciais permaneçam na lista até que sejam concluídas. Anteriormente, se você fixava ações nas regiões superior
ou inferior, os usuários não podiam removê-las.

Exibir a melhor e mais atual Lista de ações guiadas sempre

Forneça aos agentes uma exibição clara de quais etapas realizar. Quando um registro é atualizado, a Lista de ações guiadas é atualizada
dinamicamente. Por exemplo, quando o status de um caso muda de novo para escalado, a Lista de ações guiadas é atualizada e
exibe aos agentes uma lista atualizada de etapas. A atualização também remove ações concluídas.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Lightning Flow para serviço (somente inglês)

Converter configurações de lista de ações guiadas em implantações na configuração (Atualização
crítica)
Migre suas configurações de Lista de ações guiadas para implantações que você gerencia em Configuração. Você poderá então reutilizar
uma configuração de Lista de ações guiadas em páginas de registro diferentes e organizações. A partir da versão Spring '19, você não
poderá mais definir essas configurações nas propriedades do componente. Em vez disso, use implantações que você gerencia em
Configuração. Para simplificar a transição, realize uma migração única de suas configurações existentes nas implantações.

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

Como: Em Configuração, na caixa de Busca rápida, insira Atualizações críticas. Clique em Revisar para aprender mais sobre
a atualização. Clique em Ativar para migrar as configurações para seus componentes de Lista de ações guiadas.

Importante:  Depois de ativar essa atualização, não será possível desativá-la.

A atualização converte suas configurações em uma implantação correspondente em cada componente. Após a ativação, revise as
páginas de registro que exibem Listas de ações guiadas, verifique os resultados e confirme se o comportamento do componente é o
mesmo.

Você pode criar uma implantação de Ação guiada e especificá-la em um componente antes de ativar a atualização. Se fizer isso, o
componente pegará as configurações de sua implantação e não da conversão criada na migração.
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Ativar a atualização não migrará as configurações para componentes que já estejam empacotados. Após atualizar a organização, atualize
seu pacote.

CONSULTE TAMBÉM:

Reutilizar suas configurações de lista de ações guiadas em uma implantação

Guia do desenvolvedor do Lightning Flow para serviço (somente inglês)

Reutilizar suas configurações de lista de ações guiadas em uma implantação
Realize implantações sustentáveis reciclando as configurações em seu componente de Lista de ações guiadas. Quando você captura as
configurações de Lista de ações guiadas em uma implantação de Configuração, poderá reutilizá-las em diversas páginas de registro.
Para economizar mais tempo e esforço, empacote sua implantação e reutilize-a em outras organizações.

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

Como:  Se você já exibir o componente Lista de ações orientadas nas páginas de registro, poderá usar uma atualização única para fazer
a transição das configurações de componente existentes para uma implantação da ação orientada. Então, use a Configuração para criar
uma implantação ou para modificar uma existente. Você pode apontar e clicar para configurar implantações ou implementaremos
controles do teclado para acessibilidade.

Em Configuração, na caixa de Busca rápida, insira Ações guiadas. Clique em Nova implantação e dê um nome para sua implantação.
Selecione quais ações estão disponíveis para usuários adicionarem quando necessário.

Para cada canal, selecione ações para exibir como padrão. Marque quais ações são removíveis e quais são obrigatórias. Anteriormente,
você podia definir apenas ações obrigatórias no Criador de processos. Os usuários visualizam um lembrete quando tentam fechar uma
ação obrigatória sem concluí-la.
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No Criador de aplicativo Lightning, arraste o componente Lista de ações guiadas para a página de registro e selecione a implantação
nas propriedades do componente. Reutilize a implantação e suas configurações em diversas páginas de registro.

Você pode usar o pacote para capturar as Listas de ações guiadas e implantações. Quando você empacota uma página de registro com
uma Lista de ações guiadas, o pacote captura os componentes, as configurações de implantação e todos os processos e fluxos associados
ao registro em RecordActions. Antes de criar um pacote com uma implantação de Ação guiada, certifique-se de que ela referencia fluxos
ativos.
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Nota:  Se você criou um pacote em uma versão anterior que inclui Listas de ações guiadas, ative a atualização para converter
configurações em sua organização. Em seguida, atualize seu pacote para que ele inclua suas implantações de Ação guiada.

CONSULTE TAMBÉM:

Converter configurações de lista de ações guiadas em implantações na configuração (Atualização crítica)

Guia do desenvolvedor do Lightning Flow para serviço (somente inglês)

Ajuda do Salesforce: Lightning Flow para serviço e o componente de lista de ações guiadas (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Ajudar agentes a encontrar e retomar fluxos pausados na Lista de ações guiadas
Quando há uma transferência de agente ou o callback de um cliente, os agentes normalmente pesquisam fluxos que pausaram no meio.
Mostre aos agentes todos os fluxos pausados de uma página de registro na Lista de ações guiadas. Esse local adequado simples facilita
para agentes encontrarem e concluírem fluxos que automatizam seus procedimentos.

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

Por quê: A Lista de ações guiadas exibe todos os fluxos pausados para a página de registro atual, independentemente de o fluxo ter
sido iniciado da lista ou não.

Como: Clique em Retomar ações pausadas e selecione um fluxo pausado para retomar. Fluxos retomados são adicionados na Lista
de ações guiadas. Se o fluxo foi iniciado da região fixada superior ou inferior da lista, ele será adicionado ao fim da região. Caso contrário,
ele será adicionado na parte inferior da região não fixada. Se um fluxo foi marcado como obrigatório ou removível, esses atributos são
preservados no fluxo retomado.

Nota:  Os fluxos podem usar a variável Flow.CurrentRecord  para rastrear o registro atual associado ao fluxo. Às vezes, a
API ou a lógica do fluxo atualizam essa variável. Por exemplo, se um fluxo estiver associado a um registro de lead e o lead for
convertido para um contato, a associação do registro será atualizada. Quando um usuário pausa um fluxo, a Lista de ações guiadas
verifica o registro atualmente associado. Se o contexto do registro mudou, o fluxo pausado não aparecerá na Lista de ações guiadas
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da página de registro. Em vez disso, para retomar o fluxo, uma mensagem orienta o usuário para o novo registro que está associado
ao fluxo.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Lightning Flow para serviço (somente inglês)

Ajuda do Salesforce: Permitir aos usuários pausar entrevistas de fluxo (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
de versão)

Ajuda do Salesforce: Adicionar contexto de registro a seus fluxos (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Ocultar a opção Remover em Ações guiadas
Mantenha as ações em sua Lista de ações guiadas ao decidir quais ações os usuários podem remover. Oculte a opção Remover para que
as etapas essenciais permaneçam na lista até que sejam concluídas. Anteriormente, se você fixava ações nas regiões superior ou inferior,
os usuários não podiam removê-las.

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

Por quê:  Decida quais ações, fixadas ou não fixadas, os usuários poderão remover.

Nota:  Mesmo se você ocultar a opção Remover em uma ação, ela ainda poderá ser excluída de uma Lista de ações guiadas usando
a API.

Como:  Por padrão, as ações são removíveis. Para ocultar a opção Remover, modifique os padrões do canal em sua implantação de Ação
guiada ou configure o atributo RecordAction no Criador de processos ou API.

CONSULTE TAMBÉM:

Reutilizar suas configurações de lista de ações guiadas em uma implantação

Guia do desenvolvedor do Lightning Flow para serviço (somente inglês)

Exibir a melhor e mais atual Lista de ações guiadas sempre
Forneça aos agentes uma exibição clara de quais etapas realizar. Quando um registro é atualizado, a Lista de ações guiadas é atualizada
dinamicamente. Por exemplo, quando o status de um caso muda de novo para escalado, a Lista de ações guiadas é atualizada e exibe
aos agentes uma lista atualizada de etapas. A atualização também remove ações concluídas.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Lightning Flow para serviço (somente inglês)

Casos: Aprovação de email, Hierarquia de casos, Funções de contato e o botão
Aceitar caso
Forneça uma comunicação consistente e aprove emails de caso enviados por seus agentes. Permita que os agentes vejam o quadro
geral com a hierarquia de casos. Os agentes podem entrar em contato com a pessoa certa na primeira tentativa com funções de contato
de caso. E agentes também podem aceitar casos com um único clique. Esses recursos estão disponíveis no Salesforce Classic e são novos
no Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Verificar suas comunicações com o cliente com aprovação de rascunho de email

Controle as mensagens entre seus agentes que usam o Lightning Experience e seus clientes para garantir que o conteúdo seja tão
incrível quanto sua empresa. Exija que agentes enviem rascunhos de email a aprovadores designados quando estiverem se
comunicando com clientes. Antes, a aprovação de rascunho de email para emails de caso estava disponível apenas no Salesforce
Classic.

Visualizar trabalho relacionado rapidamente com a hierarquia de casos

Permita que seus agentes de suporte vejam claramente relacionamentos entre pai e filho em casos para compreender o trabalho
relacionado. Exiba todos os casos na hierarquia clicando no número do caso. Ajuste as colunas para exibir outros detalhes do campo
de caso, como assunto ou local. Anteriormente, esse recurso só estava disponível no Salesforce Classic.

Saber quem é quem com as funções de contato de caso

As funções de contato permitem que os agentes no Lightning Experience saibam exatamente com quem entrar em contato com
base no papel ou na especialidade da pessoa. Anteriormente, esse recurso só estava disponível no Salesforce Classic.

Aceitar trabalho com o botão Aceitar caso

Aceite um ou mais casos por vez com o botão Aceitar caso, agora no Lightning Experience. Antes, esse botão estava disponível
apenas no Salesforce Classic em modos de exibição de listas para casos que estão atribuídos a uma fila. Assim como no Salesforce
Classic, os usuários no Lightning Experience visualizam o botão no modo de exibição de lista, mas também o verão no modo de
exibição de detalhes do registro para um caso.

Verificar suas comunicações com o cliente com aprovação de rascunho de email
Controle as mensagens entre seus agentes que usam o Lightning Experience e seus clientes para garantir que o conteúdo seja tão
incrível quanto sua empresa. Exija que agentes enviem rascunhos de email a aprovadores designados quando estiverem se comunicando
com clientes. Antes, a aprovação de rascunho de email para emails de caso estava disponível apenas no Salesforce Classic.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Como: Habilite rascunhos de email em Configuração na página de Configurações de suporte. Em seguida, configure um processo de
fluxo de trabalho na mensagem de email para definir ações de aprovação e rejeição.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Revisar e aprovar rascunhos de email no Feed do caso (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Trabalhar com rascunhos de email no feed do caso (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Visualizar trabalho relacionado rapidamente com a hierarquia de casos
Permita que seus agentes de suporte vejam claramente relacionamentos entre pai e filho em casos para compreender o trabalho
relacionado. Exiba todos os casos na hierarquia clicando no número do caso. Ajuste as colunas para exibir outros detalhes do campo de
caso, como assunto ou local. Anteriormente, esse recurso só estava disponível no Salesforce Classic.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
A hierarquia de caso não está disponível em Comunidades.

Quem: Forneça a seus usuários a permissão de leitura em casos e defina a segurança de nível de campo para o campo Pai do caso para
ler.

Como: Edite o layout da página de caso e adicione o campo de Caso pai e a ação Exibir hierarquia de casos ao Salesforce móvel e Ações
do Lightning Experience.

Também é possível escolher quais campos de caso são exibidos como Colunas de hierarquia. Por padrão, o modos de exibição de
hierarquia usa as mesmas colunas que o modos de exibição de lista de casos recentemente visualizados.

Os usuários podem expandir e minimizar partes da lista e clicar em um número de caso para exibir qualquer caso na hierarquia.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Saber quem é quem com as funções de contato de caso
As funções de contato permitem que os agentes no Lightning Experience saibam exatamente com quem entrar em contato com base
no papel ou na especialidade da pessoa. Anteriormente, esse recurso só estava disponível no Salesforce Classic.

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

Como: Para configurar funções de contato de caso, em Configuração, insira Funções de contato de caso  na caixa de Busca
rápida e selecione Funções de contato de caso. Clique em Novo e comece a definir as funções de contato que sejam mais úteis para
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sua organização. Em seguida, abra o Gerenciador de objetos para caso em Configuração, edite o layout da página de caso e adicione a
lista relacionada de Funções de contato.

Aceitar trabalho com o botão Aceitar caso
Aceite um ou mais casos por vez com o botão Aceitar caso, agora no Lightning Experience. Antes, esse botão estava disponível apenas
no Salesforce Classic em modos de exibição de listas para casos que estão atribuídos a uma fila. Assim como no Salesforce Classic, os
usuários no Lightning Experience visualizam o botão no modo de exibição de lista, mas também o verão no modo de exibição de
detalhes do registro para um caso.

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

Omni-Channel: Roteamento baseado em habilidades para bate-papos e textos,
roteamento para solicitações de contato, aprimoramentos no Supervisor Omni e
Roteamento baseado em atributos (Beta)
Roteie registros de solicitação de contato para garantir que seus clientes sejam contatados por agentes disponíveis. O roteamento
baseado em habilidades chegou para o Live Agent e LiveMessage. Aprimoramentos no Supervisor Omni permitem que os agentes
sinalizem que precisam de ajuda e oferecem aos supervisores o recurso de sussurrar para seus agentes em sua sessão do Live Message.
O roteamento baseado em atributos está na versão beta, permitindo que você use campos e valores de campos como critérios de
roteamento.
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NESTA SEÇÃO:

Rotear mensagens de texto e bate-papos para agentes qualificados com roteamento baseado em habilidades (disponível ao público
em geral)

Roteie clientes dos canais do Live Agent e do LiveMessage para agentes qualificados com base nas habilidades necessárias para
ajudá-los. Use habilidades, a disponibilidade do agente e níveis de habilidade para atribuir o cliente a um agente que seja certo para
o trabalho. Anteriormente, esse recurso estava em Beta para o Live Agent e estava indisponível para o LiveMessage.

Rotear solicitações de contato do cliente com Omni-Channel

Os clientes não precisam mais ligar para uma linha de ajuda e aguardar na linha. Com Solicitações de contato, um usuário da
comunidade pode solicitar que esse suporte ao cliente ligue para ele de volta usando um formulário online. Quando uma solicitação
é enviada, um registro de solicitação de contato é criado para rastrear o problema. Ao usar o Omni-Channel, você pode rotear as
solicitações de contato para agentes disponíveis.

Dar uma ajuda com aprimoramentos no Supervisor Omni

Permita que os agentes criem sinalizadores durante um bate-papo, assinalando para supervisores que eles precisam de ajuda. Os
supervisores também podem fornecer sugestões discretamente durante uma sessão do Live Message entre um agente e um cliente.
Somente agentes podem ver as mensagens do supervisor, não o cliente.

Atribuir trabalho com base nos dados do campo usando o roteamento baseado em atributo (Beta)

Direcione o trabalho aos agentes certos com o roteamento baseado em atributos. Use os campos de registros de entrada para
atribuir o trabalho aos agentes mais capazes disponíveis. Ajuste sua solução de roteamento para que as solicitações de serviço de
entrada sejam agrupadas de acordo com as necessidades de seus negócios. O roteamento baseado em atributos funciona com
casos, leads, ordens e objetos personalizados. Para participar dessa versão beta fechada, entre em contato com o suporte da Salesforce.

Rotear mensagens de texto e bate-papos para agentes qualificados com roteamento baseado
em habilidades (disponível ao público em geral)
Roteie clientes dos canais do Live Agent e do LiveMessage para agentes qualificados com base nas habilidades necessárias para ajudá-los.
Use habilidades, a disponibilidade do agente e níveis de habilidade para atribuir o cliente a um agente que seja certo para o trabalho.
Anteriormente, esse recurso estava em Beta para o Live Agent e estava indisponível para o LiveMessage.

Onde: Esse recurso está disponível para a organização com Live Agent ou LiveMessage. O Live Agent está disponível em organizações
com edições Performance e Developer que foram criadas após o dia 14 de junho de 2012 e em organizações com edições Unlimited e
Enterprise com o Service Cloud. O LiveMessage está disponível por meio de um complemento de Engajamento digital. O LiveMessage
no Lightning Experience está disponível nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o Service Cloud.

Por quê: O roteamento baseado em habilidades permite que itens de trabalho sejam roteados usando critérios dinâmicos e mais
sofisticados do que o roteamento baseado em filas.

Como: Para utilizar o roteamento baseado em habilidades, habilite esse recurso, habilite e crie habilidades, crie recursos de serviço para
agentes e atribua habilidades a recursos de serviço. Em seguida, configure o roteamento.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Como o roteamento com base em habilidades funciona? (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização de versão)

Ajuda do Salesforce: Como o roteamento com base em habilidades difere do roteamento com base em fila? (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)
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Rotear solicitações de contato do cliente com Omni-Channel
Os clientes não precisam mais ligar para uma linha de ajuda e aguardar na linha. Com Solicitações de contato, um usuário da comunidade
pode solicitar que esse suporte ao cliente ligue para ele de volta usando um formulário online. Quando uma solicitação é enviada, um
registro de solicitação de contato é criado para rastrear o problema. Ao usar o Omni-Channel, você pode rotear as solicitações de contato
para agentes disponíveis.

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

Como: Para rotear as solicitações para o Omni-Channel, crie ou edite uma fila que é usada pelo Omni-Channel para incluir o objeto de
solicitação de contato. Em seguida, especifique essa fila como o proprietário quando você configurar o fluxo da solicitação de contato.
Esse fluxo é o que cria o formulário online que os membros da comunidade usam. Para criar o fluxo de solicitação de contato, vá até a
página de Solicitações de contato do cliente em Configuração.

CONSULTE TAMBÉM:

Comunidades: Permitir que seus clientes solicitem uma chamada do suporte

Ajuda do Salesforce: Associar configurações de roteamento e agentes a filas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Dar uma ajuda com aprimoramentos no Supervisor Omni
Permita que os agentes criem sinalizadores durante um bate-papo, assinalando para supervisores que eles precisam de ajuda. Os
supervisores também podem fornecer sugestões discretamente durante uma sessão do Live Message entre um agente e um cliente.
Somente agentes podem ver as mensagens do supervisor, não o cliente.

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

Como: Os agentes podem clicar no botão de sinalização para gerar um sinalizador para uma sessão de bate-papo. Os supervisores
visualizam uma nova coluna no Supervisor Omni que exibe sessões de bate-papo sinalizadas. Você pode até mesmo classificar pela
coluna sinalizada para colocar essas sessões na parte superior da lista para que você possa oferecer assistência rapidamente.

Os supervisores podem monitorar bate-papos como antes, mas agora também podem enviar mensagens privadas ao monitorar uma
sessão. Somente o agente visualiza essas mensagens. Um ou mais supervisores podem orientar o agente sobre como ajudar a resolver
o motivo para gerar um sinalizador, enquanto o cliente continua vendo apenas as mensagens que o agente digita.

Atribuir trabalho com base nos dados do campo usando o roteamento baseado em atributo (Beta)
Direcione o trabalho aos agentes certos com o roteamento baseado em atributos. Use os campos de registros de entrada para atribuir
o trabalho aos agentes mais capazes disponíveis. Ajuste sua solução de roteamento para que as solicitações de serviço de entrada sejam
agrupadas de acordo com as necessidades de seus negócios. O roteamento baseado em atributos funciona com casos, leads, ordens e
objetos personalizados. Para participar dessa versão beta fechada, entre em contato com o suporte da Salesforce.

Nota:  Como um recurso beta, o roteamento baseado em atributos 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.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Por quê: Você pode especificar quais campos e valores de campos usar como critérios de roteamento.

Produtividade dos agentes: Datas relativas e fechar guia para macros
Use datas relativas para criar macros que definam datas e horas no futuro. Você pode adicionar uma etapa à sua macro para fechar uma
guia do console quando a macro for concluída. E, como um bônus, agora há um motivo a menos para voltar ao Salesforce Classic. Macros
e texto rápido compartilhados no Salesforce Classic são visíveis no Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Manter-se no horário com datas relativas para macros

Este é um fato da vida: agendas e datas mudam. Em vez de usar datas e horas precisas em suas macros, use datas e horas relativas
que sempre permanecem aplicáveis, mesmo quando a agenda mudar. Por exemplo, você deseja que uma macro crie uma tarefa
de acompanhamento. Com datas relativas, você poderá definir a data de vencimento para ser um determinado número de dias
após a data da execução da macro.

Organize e feche a guia após uma macro ser finalizada

Permita que os agentes saibam que uma macro concluiu o trabalho em um registro fechando a guia. Quando uma guia demora a
abrir, os agentes podem se perguntar se é necessário mais algum trabalho. No Criador de macros, agora você pode adicionar
facilmente uma instrução final de fechar guia para suas macros.

Exibir todas as suas Macros e texto rápido do Salesforce Classic no Lightning Experience

Trabalhe com todas as suas macros e texto rápido no Lightning Experience, até mesmo com itens que eram criados e compartilhados
no Salesforce Classic. Anteriormente, os itens compartilhados no Salesforce Classic não eram visíveis no Lightning Experience quando
pastas estava ativadas.
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Manter-se no horário com datas relativas para macros
Este é um fato da vida: agendas e datas mudam. Em vez de usar datas e horas precisas em suas macros, use datas e horas relativas que
sempre permanecem aplicáveis, mesmo quando a agenda mudar. Por exemplo, você deseja que uma macro crie uma tarefa de
acompanhamento. Com datas relativas, você poderá definir a data de vencimento para ser um determinado número de dias após a data
da execução da macro.

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

Por quê: Ao trabalhar com datas e horas, as datas relativas permitem que você especifique:

• Minutos a partir de agora

• Horas a partir de agora

• Dias a partir de hoje

• Semanas a partir de hoje

Como: No Criador de macros, selecione Relativo ao trabalhar com campos de data e hora. Insira um valor e selecione uma duração.
Este é um exemplo do campo de Data de vencimento em uma tarefa.

A opção Relativo está disponível nos campos Hora, Data e DateTime. Por exemplo, você pode criar um evento que ocorre uma semana
a partir de hoje, às 8h.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar macros no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Organize e feche a guia após uma macro ser finalizada
Permita que os agentes saibam que uma macro concluiu o trabalho em um registro fechando a guia. Quando uma guia demora a abrir,
os agentes podem se perguntar se é necessário mais algum trabalho. No Criador de macros, agora você pode adicionar facilmente uma
instrução final de fechar guia para suas macros.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: No Criador de macros, selecione Adicionar instruções para Fechar guia na lista suspensa Adicionar instrução. Certifique-se
de adicionar à lista. Caso contrário, o restante de sua macro não será executado.

Nota:  Essa instrução funciona somente em aplicativos de console do Lightning porque as guias não existem em aplicativos com
navegação padrão.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar macros no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Exibir todas as suas Macros e texto rápido do Salesforce Classic no Lightning Experience
Trabalhe com todas as suas macros e texto rápido no Lightning Experience, até mesmo com itens que eram criados e compartilhados
no Salesforce Classic. Anteriormente, os itens compartilhados no Salesforce Classic não eram visíveis no Lightning Experience quando
pastas estava ativadas.

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.

Como: Para trabalhar com macros e texto rápido no Lightning Experience, habilite pastas 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.

Por padrão, itens compartilhados no Salesforce Classic são exibidos no modo de exibição Tudo no modo de exibição de listas Texto
rápido ou Macros. Após acessar um item, ele também é exibido em Recentes.

225

Gerenciamento de caso: Mais motivos para mudar para o
Lightning Experience

Notas da versão do Salesforce Spring '19

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


Para manter as coisas fáceis para seus usuários, quando um item é atribuído a uma pasta no Lightning Experience, o botão Compartilhar
no Salesforce Classic, na página de detalhes do registro, é desativado.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Compartilhar texto rápido usando uma pasta no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Compartilhar macros usando uma pasta no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Agendador do Lightning: Simplificar o agendamento de compromissos
Agende rapidamente compromissos para clientes dentro dos fluxos de trabalho do Salesforce como leads, oportunidades e contas.
Personalize compromissos por tópico, atribua-os a funcionários com as habilidades certas e garanta que eles estejam agendados dentro
dos seus horários de operação.

Onde: Esse recurso está disponível por um custo extra, nas edições Enterprise e Unlimited.

CONSULTE TAMBÉM:

Criar compromissos personalizados com o Agendador do Lightning

Outras alterações no Service Cloud
Conheça outras alterações que fizemos no Service Cloud.
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NESTA SEÇÃO:

Criar um Call Center no Lightning Experience com o fluxo de configuração de suporte ao Voice

Integre seu sistema de suporte à voz de terceiros com o Salesforce para que sua equipe possa atender chamadas do console de
serviço. Nosso fluxo de configuração orientado vai guiá-lo ao conectar-se com seu provedor de voz, instalar o pacote do AppExchange
de que você precisa e selecionar os usuários que podem atender chamadas.

Configurar suporte offline e registros relacionados no fluxo de configuração do Live Agent

Usar o pré-bate-papo e o suporte offline em sua janela de bate-papo de Snap-ins está mais simples do que nunca. Adicione o suporte
offline certo no fluxo de configuração para permitir que seus clientes registrem um caso quando não houver nenhum agente
disponível para bate-papo. Além disso, selecione quais registros deseja criar e vincular a seus bate-papos usando os campos em seu
formulário pré-bate-papo.

Obter IoT no Service Cloud Unlimited Edition para um melhor atendimento ao cliente

Uma versão limitada do Salesforce IoT agora está disponível sem custo adicional no Service Cloud. Com o Salesforce IoT, seus agentes
possuem informações de diagnóstico sobre a condição do dispositivo conectado de seu cliente para ajudar a analisar e resolver
problemas mais rapidamente.

Criar um Call Center no Lightning Experience com o fluxo de configuração de suporte
ao Voice
Integre seu sistema de suporte à voz de terceiros com o Salesforce para que sua equipe possa atender chamadas do console de serviço.
Nosso fluxo de configuração orientado vai guiá-lo ao conectar-se com seu provedor de voz, instalar o pacote do AppExchange de que
você precisa e selecionar os usuários que podem atender chamadas.

CONSULTE TAMBÉM:

Configurar CTI aberta com experiência guiada

Configurar suporte offline e registros relacionados no fluxo de configuração do Live
Agent
Usar o pré-bate-papo e o suporte offline em sua janela de bate-papo de Snap-ins está mais simples do que nunca. Adicione o suporte
offline certo no fluxo de configuração para permitir que seus clientes registrem um caso quando não houver nenhum agente disponível
para bate-papo. Além disso, selecione quais registros deseja criar e vincular a seus bate-papos usando os campos em seu formulário
pré-bate-papo.

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

Por quê: Crie um formulário de suporte offline no fluxo de configuração. Quando você ativa, pode criar o formulário de caso que seus
clientes podem preencher quando seus agentes de bate-papo estiverem offline. Você também pode adicionar uma imagem de cabeçalho
para aparecer no topo do formulário de caso.

Nota:  Quando você ativa o suporte offline, nós ativamos o acesso convidado na API de suporte para o site que você selecionou
anteriormente no fluxo. Isso é necessário para permitir que os clientes registrem um caso.
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Vincule seus bate-papos com outros registros do Salesforce com uma seleção simples no fluxo. Selecione uma das opções e o Salesforce
encontrará ou criará registros com seu bate-papo para que você tenha uma visão geral de seus clientes. Você pode selecionar um foco
de vendas (Leads), um foco de serviço (Casos e contatos) ou apenas Contatos.
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Como: Em Configuração de serviço, selecione Configuração do Live Agent. Se não estiver em suas recomendações, clique em Exibir
tudo e, em seguida, selecione Configuração do Live Agent.

Obter IoT no Service Cloud Unlimited Edition para um melhor atendimento ao cliente
Uma versão limitada do Salesforce IoT agora está disponível sem custo adicional no Service Cloud. Com o Salesforce IoT, seus agentes
possuem informações de diagnóstico sobre a condição do dispositivo conectado de seu cliente para ajudar a analisar e resolver problemas
mais rapidamente.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience na Unlimited Edition com Service Cloud.

CONSULTE TAMBÉM:

Melhorar a experiência do cliente com IoT no Service Cloud Unlimited Edition
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Analítica: Insights voltados para IA em relatórios, relatórios combinados
no Lightning Experience, menus de ação em comunidades

Aprenda novas coisas sobre seus negócios enquanto o Einstein Data Insights chama sua atenção para padrões interessantes em relatórios;
sem precisar agrupar, filtrar ou resumir. Obtenha Insights de até cinco tipos de relatórios com relatórios combinados do Lightning, em
seguida, compartilhe-os em um painel de 12 colunas. Em Comunidades, atualize registros diretamente de painéis do Analytics incorporados
com menus de ação. Aproveite esses e muitos outros recursos e aprimoramentos em Relatórios e painéis e no Einstein Analytics.

NESTA SEÇÃO:

Relatórios e painéis: Relatórios combinados do Lightning (disponível ao público em geral), Formatação condicional (Beta), Painel de
12 colunas

Obtenha insights de mais de um tipo de relatório com os relatórios combinados no Lightning Experience. Em seguida, compartilhe
os insights em painéis de 12 colunas.

Einstein Analytics: Einstein Data Insights, Aplicativo de modelo do Financial Services, Menus de ação em comunidades

Forneça IA a cada usuário. Vá de dados a insights mais rapidamente com análises pré-criadas específicas de serviços financeiros.
Atualize registros do Salesforce sem deixar sua comunidade.

Relatórios e painéis: Relatórios combinados do Lightning (disponível ao
público em geral), Formatação condicional (Beta), Painel de 12 colunas
Obtenha insights de mais de um tipo de relatório com os relatórios combinados no Lightning Experience. Em seguida, compartilhe os
insights em painéis de 12 colunas.

NESTA SEÇÃO:

Relatórios: Relatórios combinados do Lightning (disponíveis ao público em geral), Página de execução aprimorada (disponível ao
público em geral) formatação condicional (Beta), relatórios de rastreamento de histórico de exibição

Crie relatórios combinados e, em seguida, visualize-os na página de execução aprimorada, que agora é a página de execução padrão
para todos os relatórios. Chame insights com formatação condicional (beta) e veja como os dados mudam com o tempo exibindo
relatórios de rastreamento de histórico no Lightning Experience.
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Painéis: Layouts de 12 colunas, Colunas de fórmula em tabelas do Lightning, Componentes de métrica compactos

Os painéis são excelentes para detalhar os dados de seus negócios e agora você pode apresentar ainda mais dados aumentando a
contagem da coluna de 9 para 12. Exiba fórmulas de resumo de relatórios de origem em tabelas do Lightning. E encaixe mais dados
em menos espaço com os componentes de métrica compactos.

Assinaturas: Assinaturas de relatórios e painéis para usuários, grupos e painéis

As pessoas em seu grupo de vendas local amam o painel de Pipeline de vendas que elas recebem em suas caixas de entrada todas
as segundas-feiras de manhã. A assinatura do painel que você configurou alguns meses atrás tem funcionado bem. Porém, sua
equipe agora está aumentando e algumas pessoas mudaram para outras atribuições, portanto, sua lista de destinatários não está
mais atualizada. Sem problema! Ao configurar assinaturas de relatórios e painéis por grupo ou papel, você pode manter suas listas
de destinatários atualizada mesmo quando pessoas entrarem ou saírem.

Relatórios: Relatórios combinados do Lightning (disponíveis ao público em geral),
Página de execução aprimorada (disponível ao público em geral) formatação
condicional (Beta), relatórios de rastreamento de histórico de exibição
Crie relatórios combinados e, em seguida, visualize-os na página de execução aprimorada, que agora é a página de execução padrão
para todos os relatórios. Chame insights com formatação condicional (beta) e veja como os dados mudam com o tempo exibindo
relatórios de rastreamento de histórico no Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Relatórios combinados chegam ao Lightning Experience (disponível ao público em geral)

Com até cinco blocos, os relatórios combinados permitem que você exiba diferentes tipos de informações em um único relatório.
Cada bloco exibe dados de um tipo de relatório padrão ou personalizado.

Revisar dados mais facilmente na página de execução (disponível ao público em geral)

Cabeçalhos atualizados na página de execução (antes chamada de página de execução Aprimorada) aceleram a obtenção de insights
dos dados do seu relatório.

Redimensionar colunas para encaixar seu conteúdo

Se dados truncados e espaços em branco não utilizados em colunas não forem suas coisas favoritas, dê adeus a eles. Agora você
pode ajustar as larguras de coluna dos relatórios no criador de relatórios do Lightning Experience e na página de execução.

Focar rapidamente em dados relevantes com formatação condicional (Beta)

Procurando uma maneira de ajudar os representantes de vendas a identificar facilmente os melhores negócios que precisam de
atenção imediata? Deseja saber rapidamente quais contas possuem oportunidades com valores entre US$ 100.000 e US$ 500.000?
Aplique a formatação condicional a relatórios de resumo ou matriz no Lightning Experience: para dar cor a seus relatórios e coletar
insights ao mesmo tempo.

Coletar insights mais rapidamente com resumos empilhados

Você criou esses complexos, mas incríveis, relatórios de matriz, portanto podia resumir grandes volumes de dados e comparar valores
em diferentes campos. Mas as métricas resumidas que deseja comparar nem sempre estavam localizadas convenientemente próximas
entre si. Como uma versão mais fácil de visualizar do relatório envolve ter de rolar menos, exiba o relatório com a opção Resumos
empilhados ativada.

Exibir relatórios de rastreamento de histórico no Lightning Experience

Você não precisa mais voltar para o Salesforce Classic somente para exibir relatórios de rastreamento de histórico. Todos os seus
relatórios de rastreamento de histórico agora podem ser visualizados na página de Relatórios do Lightning Experience.

231

Relatórios e painéis: Relatórios combinados do Lightning
(disponível ao público em geral), Formatação condicional

(Beta), Painel de 12 colunas

Notas da versão do Salesforce Spring '19



Relatórios combinados chegam ao Lightning Experience (disponível ao público em geral)
Com até cinco blocos, os relatórios combinados permitem que você exiba diferentes tipos de informações em um único relatório. Cada
bloco exibe dados de um tipo de relatório padrão ou personalizado.

Onde: Esse recurso está disponível ao público em geral no Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer.

Por quê: Os relatórios combinados são perfeitos para analisar dados do Salesforce em diversos tipos de relatório, como Oportunidades
com produtos combinado com Casos com ativos. Ou receba diversos modos de exibição simultâneos de um objeto, como Oportunidade
ganhas fechadas junto com Oportunidades perdidas fechadas.

Por exemplo, gere o relatório de vendas definitivo criando um relatório combinado. Adicione três blocos ao relatório combinado para
obter uma visão completa de suas contas, oportunidades e casos.

Ou crie um relatório combinado para obter uma visão panorâmica da sua operação de atendimento ao cliente. Adicione três blocos e
atribua a cada um o tipo de relatório Casos. Filtre um bloco por status aberto, o segundo por "em progresso" e o terceiro por status
fechado.

Como: Você pode tornar qualquer relatório em um relatório combinado clicando em Relatório  > Relatório combinado > Aplicar.

Para adicionar um bloco, clique em  Adicionar bloco e selecione um tipo de relatório.
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Agrupe, filtre, resuma e coloque em gráficos os dados do relatório assim como em outros relatórios. Antes que você perceba, seu relatório
combinado fornece insights de negócios úteis. Ele compara oportunidades ganhas fechadas com oportunidades perdidas fechadas.

Agora que os relatórios combinados do Lightning estão disponíveis ao público em geral, essas ações são suportadas.

• Criar relatórios combinados
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• Converter relatórios não combinados existentes em relatórios combinados

• Renomear blocos

• Reordenar blocos

• Alterar tipo de relatório principal (o tipo de relatório do primeiro bloco em um relatório combinado do Lightning sempre será o tipo
de relatório principal)

• Adicionar e editar fórmulas de resumo e fórmulas de resumo personalizadas entre blocos

• Feeds do Chatter

Relatórios combinados do Lightning não oferecem suporte para esses recursos.

• Assinaturas

• Exportar

• Abrir no Quip

• Formatação condicional

• Seletor da lista de opções de moeda

• Dados de relatório de tendências no Einstein Analytics

• Einstein Data Insights

Nota:  Nós removemos a opção Ativar relatórios combinados do Lightning (Beta) das Configurações de relatórios e painéis
na Configuração.

Revisar dados mais facilmente na página de execução (disponível ao público em geral)
Cabeçalhos atualizados na página de execução (antes chamada de página de execução Aprimorada) aceleram a obtenção de insights
dos dados do seu relatório.

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

Por quê: Para uma exibição rápida das principais métricas em um relatório, basta olhar no cabeçalho do relatório do Lightning Experience.
Agora ele exibe até 8 métricas, na ordem que aparecem no relatório, da esquerda para a direita. Essas métricas incluem totais gerais,
subtotais, contagens de registro e resultados da coluna de fórmula.

Além disso, rolar por relatórios enormes é mais gerenciável. Os cabeçalhos de coluna agora ficam grudados. Assim, você não os perde
de vista enquanto passa pelos registros do relatório.
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Nota:  Agora que a página de execução (anteriormente chamada de página de execução Aprimorada) está disponível ao público
em geral, removemos a opção de alternar para a página de execução legada.

Redimensionar colunas para encaixar seu conteúdo
Se dados truncados e espaços em branco não utilizados em colunas não forem suas coisas favoritas, dê adeus a eles. Agora você pode
ajustar as larguras de coluna dos relatórios no criador de relatórios do Lightning Experience e na página de execução.

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

Como: Para redimensionar a largura de uma coluna, passo o mouse sobre a borda direita do cabeçalho da coluna. Quando o cursor de
redimensionamento aparecer, arraste a borda até que os dados fiquem na posição correta para você. Quando concluir, clique no cursor
para definir a nova largura.

Nota:  Colunas não retêm novas larguras em alguns casos, como quando você:

• Muda de navegadores, navega no modo incógnito, efetua login em contas diferentes ou limpa o local de armazenamento do
navegador.

• Altere o formato de relatório de tabular, resumo ou matriz para relatórios combinados ou de rastreamento histórico.
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• Altere a ordem dos blocos nos relatórios combinados.

.

Focar rapidamente em dados relevantes com formatação condicional (Beta)
Procurando uma maneira de ajudar os representantes de vendas a identificar facilmente os melhores negócios que precisam de atenção
imediata? Deseja saber rapidamente quais contas possuem oportunidades com valores entre US$ 100.000 e US$ 500.000? Aplique a
formatação condicional a relatórios de resumo ou matriz no Lightning Experience: para dar cor a seus relatórios e coletar insights ao
mesmo tempo.

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

Nota:  Por se tratar de um recurso beta, a formatação condicional no Lightning Experience 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 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 para Formatação condicional no
Lightning Experience na Trailblazer Community

Por quê: Se você adorava aplicar a formatação condicional a relatórios no Salesforce Classic, amará aplicar no Lightning Experience.
Para obter mais precisão, poderá aplicar até cinco regras de formatação a um relatório no Lightning Experience. Além disso, você pode
definir até três compartimentos para cada regra que aplicar. Definir a cor para cada compartimento é mais rápido e você também pode
personalizar as cores.

Como:  A formatação condicional está ativada para sua organização por padrão. Abra um relatório de resumo ou matriz que possua
pelo menos uma medida ou resumo no modo de edição. Clique em Formatação condicional. Em Adicionar regra de formatação
condicional, selecione um resumo ou campo de fórmula de resumo personalizado ao qual aplicar a regra de formatação condicional.
Defina os valores de interrupção e as cores do intervalo para cada compartimento. Quando estiver pronto para aplicar a regra de
formatação condicional, clique em Concluído.
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Coletar insights mais rapidamente com resumos empilhados
Você criou esses complexos, mas incríveis, relatórios de matriz, portanto podia resumir grandes volumes de dados e comparar valores
em diferentes campos. Mas as métricas resumidas que deseja comparar nem sempre estavam localizadas convenientemente próximas
entre si. Como uma versão mais fácil de visualizar do relatório envolve ter de rolar menos, exiba o relatório com a opção Resumos
empilhados ativada.

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

Como: A opção Resumos empilhados está disponível para todos os relatórios de matriz no rodapé do relatório. Por padrão, resumos
empilhados estão habilitados no criador de relatórios do Lightning e na página de execução. Dê uma olhada em como ativar resumos
empilhados facilita a revisão e comparação dos mesmos dados.

Exibir relatórios de rastreamento de histórico no Lightning Experience
Você não precisa mais voltar para o Salesforce Classic somente para exibir relatórios de rastreamento de histórico. Todos os seus relatórios
de rastreamento de histórico agora podem ser visualizados na página de Relatórios do Lightning Experience.

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

Por quê: Antes dessa versão, você podia visualizar relatórios de rastreamento de histórico que estavam no formato de matriz no Lightning
Experience. Agora você pode exibir todos os formatos com suporte (tabular ou matriz).

237

Relatórios e painéis: Relatórios combinados do Lightning
(disponível ao público em geral), Formatação condicional

(Beta), Painel de 12 colunas

Notas da versão do Salesforce Spring '19



Como: Agora, quando você clica em um relatório de rastreamento de histórico tabular na página de Relatórios do Lightning Experience,
o relatório é executado e exibido. Para campos rastreados, as opções Mostrar alterações e Alterações de formato estão disponíveis
para visualizar as alterações entre os valores históricos e o valor atual.

Painéis: Layouts de 12 colunas, Colunas de fórmula em tabelas do Lightning,
Componentes de métrica compactos
Os painéis são excelentes para detalhar os dados de seus negócios e agora você pode apresentar ainda mais dados aumentando a
contagem da coluna de 9 para 12. Exiba fórmulas de resumo de relatórios de origem em tabelas do Lightning. E encaixe mais dados em
menos espaço com os componentes de métrica compactos.

NESTA SEÇÃO:

Exibir mais dados com painéis de 12 colunas

Os painéis de 12 colunas oferecem a você ainda mais controle sobre o layout de dados, mas você ainda pode criar painéis de 9
colunas se desejar. Painéis de 12 ou 9 colunas criados nessa versão possuem linhas que têm metade da altura dos painéis criados
anteriormente. Painéis criados anteriormente mantêm seu comprimento de linha original.

Adicionar fórmulas de resumo como colunas de fórmula a tabelas do Lightning

Se o relatório de origem de uma tabela do Lightning tiver uma coluna de fórmula de resumo, você poderá adicioná-la à tabela do
Lightning.

Colocar mais dados em menos espaço com componentes compactos

Componentes compactos lideram a nova era de painéis repletos de dados. Qualquer componente pode ser um componente
compacto, mas métricas fazem mais sentido. Agora os editores de painel podem adicionar componentes de uma linha por uma
coluna (1x1) a painéis. Anteriormente, o menor componente possível era de 1 linha por 2 colunas.

Outras melhorias nos painéis do Lightning Experience

Além desses importantes recursos nesta versão, introduzimos algumas melhorias pequenas, mas significativas nos painéis.

Exibir mais dados com painéis de 12 colunas
Os painéis de 12 colunas oferecem a você ainda mais controle sobre o layout de dados, mas você ainda pode criar painéis de 9 colunas
se desejar. Painéis de 12 ou 9 colunas criados nessa versão possuem linhas que têm metade da altura dos painéis criados anteriormente.
Painéis criados anteriormente mantêm seu comprimento de linha original.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Por quê: Mais colunas e linhas menores significa mais componentes e mais opções de layout no mesmo espaço.

Como: Para alternar entre 12 e 9 colunas, crie ou edite um painel. Abra as propriedades de painel clicando no ícone de propriedades

( ). Na seção de Tamanho de grade do painel da janela de propriedades, selecione 12 colunas ou 9 colunas.

Adicionar fórmulas de resumo como colunas de fórmula a tabelas do Lightning
Se o relatório de origem de uma tabela do Lightning tiver uma coluna de fórmula de resumo, você poderá adicioná-la à tabela do
Lightning.

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

Por quê: A coluna de fórmula de resumo permite que você avalie de maneira lógica e matemática os dados do relatório.

Digamos que as vendas de sua empresa sejam taxadas de maneira progressiva (15% em vendas abaixo de US$ 1.000.000 e 20% acima
de US$ 1.000.000). Você pode calcular retornos pós-taxa com uma fórmula de resumo chamada de Valor após taxas.

IF(AMOUNT:SUM < 1000000, AMOUNT:SUM * (1 - 0.15), AMOUNT:SUM * (1 - 0.20))

Como: Para adicionar uma coluna de fórmula, edite a tabela do Lightning. Se necessário, agrupe os dados na tabela do Lightning clicando
em Adicionar grupo e selecionando um campo pelo qual agrupar. Finalmente, selecione uma coluna de fórmula (identificável pelo

ícone de fórmula antes de seu nome .

Por exemplo, este painel de Visão geral de vendas usa uma tabela do Lightning à esquerda para listar detalhes sobre registros de
oportunidades individuais. A tabela do Lightning à direita, agrupada por estágio, fornece uma referência útil das principais métricas,
como lucratividade média e soma de valor. A coluna mais à direita é uma coluna de fórmula, Valor após taxa.
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Nota: Se uma coluna de fórmula de resumo de relatório de origem for avaliada em Todos os níveis de resumo, ela será compatível
com todas as tabelas do Lightning. Se uma coluna de fórmula de resumo for avaliada em Grupos específicos, agrupe os dados
na tabela do Lightning da mesma maneira que o relatório de origem para exibir a coluna de fórmula. As tabelas do Lightning não
oferecem suporte às colunas de fórmula de resumo avaliadas em Apenas total geral.

Os relatórios oferecem suporte a até quatro grupos, mas as tabelas do Lightning oferecem suporte a dois grupos, portanto, não
é possível adicionar uma coluna de fórmula com base no terceiro ou quarto agrupamento de relatório. Tabelas do Lightning com
relatórios de origem agrupados por linhas e colunas oferecem suporte para colunas de fórmula com base em agrupamentos de
coluna e linha de primeiro nível do relatório.

Colocar mais dados em menos espaço com componentes compactos
Componentes compactos lideram a nova era de painéis repletos de dados. Qualquer componente pode ser um componente compacto,
mas métricas fazem mais sentido. Agora os editores de painel podem adicionar componentes de uma linha por uma coluna (1x1) a
painéis. Anteriormente, o menor componente possível era de 1 linha por 2 colunas.

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

Por quê: Componentes compactos permitem que você agrupe ainda mais métricas relacionadas juntas.
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Esse painel conta com uma linha de componentes de métrica de 1x1 exibindo o pipeline de oportunidade de detalhes importantes (1).
O painel também conta com componentes de métrica de 1x2 e 2x2 detalhando o pipeline da oportunidade (2). Os componentes de
métrica de 1x1 não exibem um título nem um link de relatório de origem.

Como: Para compactar um componente, primeiro, edite um painel. Em seguida, selecione o componente que deseja compactar, segure
o canto e encolha-o.

Para ver o título e link de relatório de origem de um componente compacto e uma exibição maior do componente, expanda-o clicando
no ícone de expansão ( ).

Outras melhorias nos painéis do Lightning Experience
Além desses importantes recursos nesta versão, introduzimos algumas melhorias pequenas, mas significativas nos painéis.

Onde: Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer.

Por quê: Muitas pequenas melhorias é um grande feito.

Adicionar dois agrupamentos e tabelas do Lightning
As tabelas do Lightning agora oferecem suporte a dois agrupamentos. Anteriormente, você podia ter apenas um. Por exemplo, esse
painel exibe oportunidades agrupadas por estágio e tipo.
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Clonar um painel com Salvar como
Para corresponder relatórios, a opção Clonar agora é chamada de Salvar como. A funcionalidade permanece a mesma.

Adicionar outra data
Nós renomeamos a opção de filtro Adicionar mais datas para Adicionar outra data. O rótulo anterior não agradou muito. A
funcionalidade permanece a mesma.
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Reorganize os valores do filtro do painel com a opção de arrastar e soltar
Você pode arrastar os valores do filtro do painel na ordem que desejar. Anteriormente, você precisava excluir os valores do filtro e
adicioná-los novamente na ordem desejada.
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"Número inteiro" renomeado para "Número completo"
Nós mudamos a opção Unidades de exibição para exibir um número completo de "Número inteiro" para "Número completo".
Agora que você pode definir a precisão decimal, "número inteiro" pode ser confundido com "arredondar para o número inteiro mais
próximo" que não é o que a opção faz. Para arredondar casas decimais para o inteiro mais próximo, defina Casas decimais para "0."

Assinaturas: Assinaturas de relatórios e painéis para usuários, grupos e painéis
As pessoas em seu grupo de vendas local amam o painel de Pipeline de vendas que elas recebem em suas caixas de entrada todas as
segundas-feiras de manhã. A assinatura do painel que você configurou alguns meses atrás tem funcionado bem. Porém, sua equipe
agora está aumentando e algumas pessoas mudaram para outras atribuições, portanto, sua lista de destinatários não está mais atualizada.
Sem problema! Ao configurar assinaturas de relatórios e painéis por grupo ou papel, você pode manter suas listas de destinatários
atualizada mesmo quando pessoas entrarem ou saírem.

NESTA SEÇÃO:

Inscrever-se em relatórios e painéis por grupo ou papel

Identifique assinantes de relatórios e painéis por grupo ou papel. Dessa maneira, sua lista de destinatários permanece atualizada
mesmo quando a associação de grupo ou papéis mudarem.

Inscrever-se em relatórios e painéis por grupo ou papel
Identifique assinantes de relatórios e painéis por grupo ou papel. Dessa maneira, sua lista de destinatários permanece atualizada mesmo
quando a associação de grupo ou papéis mudarem.

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

Quem: Para tornar outros usuários assinantes de um painel, você precisa da permissão Assinar painéis: Permissão Enviar a grupos e
papéis.

Para tornar outros usuários assinantes de um relatório, você precisa da permissão de usuário Assinar relatórios: Permissão do usuário
Enviar a grupos e papéis. Para especificar quem executa o relatório em uma assinatura de relatório, você precisa da permissão de usuário
Assinar relatórios: Definir usuário em execução.

Por quê: Uma assinatura de grupo mantém sua lista de assinantes atualizada mesmo quando pessoas entram ou saem do grupo. Uma
assinatura baseada em papel mantém sua lista de assinantes atualizada mesmo quando as pessoas mudarem de papel.

Como: Quando você estiver configurando uma assinatura de painel ou relatório, clique em Editar destinatários.
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1. Para o Tipo de entidade, selecione o tipo de destinatário.

2. Comece digitando para ver entradas correspondentes do tipo de entidade selecionado e faça uma seleção.

3. Clique em Adicionar para adicionar sua seleção à lista de assinantes.
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Einstein Analytics: Einstein Data Insights, Aplicativo de modelo do Financial
Services, Menus de ação em comunidades
Forneça IA a cada usuário. Vá de dados a insights mais rapidamente com análises pré-criadas específicas de serviços financeiros. Atualize
registros do Salesforce sem deixar sua comunidade.

NESTA SEÇÃO:

Configuração e integração de dados: Novo conector do Google Analytics, SAQL nos filtros de fluxo de dados, Agendamento de fluxo
de dados com base em eventos

Carregue as estatísticas do seu site da Web com o Conector do Google Analytics. Crie filtros de fluxo de dados mais orientados com
SAQL. Agende fluxos de dados para serem executados após a sincronização de dados com agendamento com base em eventos.

Criação de aplicativos: Aplicativo de análise, Modelos de painel inteligentes, Links de página do painel, Personalizações de gráfico
de combinação

Crie rapidamente aplicativos e painéis usando novos modelos do Analytics. Melhore a navegação por meio do seu aplicativo com
links para páginas em outros painéis. Personalize gráficos combinados para exibir medidas como barras ou linhas.

Inteligência analítica: Einstein Data Insights (Geralmente disponível), Aprimoramentos do Einstein Discovery

Entenda o que aconteceu e o porquê com insights voltados para a IA do Einstein Data Insights diretamente dentro de relatórios
operacionais. Dentro do Einstein Analytics, a inteligência é mais acessível com novos recursos e aprimoramentos no Einstein Discovery,
incluindo uma nova barra de ferramentas de histórico, uma capacidade de linha expandida para criação de histórico, melhorias de
write-back e diversos outros aprimoramentos.

Extensão do Analytics: Menus de ação em comunidades, suporte aprimorado para o aplicativo Salesforce móvel

Atue em insights dos painéis do Analytics enquanto está dentro do Community Cloud. Experimente um acesso mais tranquilo ao
painel do Analytics no aplicativo Salesforce móvel.

Analytics para usuários finais: Guia passo a passo do Studio, Listas de reprodução de vídeo, Aplicativos móveis

Com mais recursos de aprendizado integrados no aplicativo, incluindo o novo guia passo a passo, as listas de reprodução de vídeo
e os vídeos no aplicativo, os usuários podem descobrir o que eles precisam saber por si só. Usuários móveis recebem novas versões
do Analytics para iOS e Android para coincidir com a versão Spring '19.

Configuração e integração de dados: Novo conector do Google Analytics, SAQL nos
filtros de fluxo de dados, Agendamento de fluxo de dados com base em eventos
Carregue as estatísticas do seu site da Web com o Conector do Google Analytics. Crie filtros de fluxo de dados mais orientados com
SAQL. Agende fluxos de dados para serem executados após a sincronização de dados com agendamento com base em eventos.

NESTA SEÇÃO:

Avançar com confiança pela primeira configuração do Analytics

Com a atualização da página Introdução em Configuração, ativar e configurar o Analytics está agora mais intuitivo. A página inclui
a ajuda em cada etapa e ações recomendadas para concluir sua configuração.

Leve as estatísticas do seu site da Web para o Analytics com o Conector do Google Analytics

Use o conector do Google Analytics para trazer dados sobre seus sites da Web e analisar os dados usando toda a capacidade do
Einstein Analytics.

Testar suas conexões quando você as cria

Agora, você pode testar definições de conexão ao criar ou atualizar uma conexão. Antes, você descobria que uma conexão não
funcionava apenas quando tentava usá-la e precisava voltar para a configuração de conexão para corrigi-la.
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Criar filtros de fluxo de dados mais complexos com SAQL

Nós de filtros em seus fluxos de dados agora oferecem suporte para a Linguagem de consulta do Salesforce Analytics (SAQL), portanto,
você pode criar filtros mais complexos para receber apenas os dados de que precisa em seus conjuntos de dados. A SAQL oferece
a você uma gama mais ampla de operadores. Por exemplo, você pode filtrar em uma matriz de valores, em correspondências parciais
e em datas relativas.

Orquestrar a sincronização de dados e execuções de fluxo de dados com agendamento com base em eventos

Agendar um fluxo de dados para objetos Salesforce costumava exigir certo planejamento e poderia ser complicado se você não
soubesse quanto tempo a sincronização de dados levaria. Mas agora, ao definir um agendamento com base em eventos para executar
o fluxo de dados após a conclusão da sincronização de dados, você poderá executá-lo de maneira consecutiva sem adivinhação.
Use o agendamento com base em eventos para agendar seu fluxo de dados para ser executado sempre que seu Salesforce Local
Connection concluir a sincronização.

Configurar notificações sem agendamento

As opções de notificação para fluxos de dados e conectores agora possuem sua própria página inicial. Antes, essas opções estavam
ocultas das opções de agendamento. Facilitamos a sua procura ao criar um item separado para elas nos menus de fluxo de dados
e conexão.

Visualizar quais fluxos de dados estão demorando mais do que o esperado

Descubra quando um fluxo de dados está em execução após um período de tempo especificado. Quando um fluxo de dados demora
mais do que o esperado, isso pode afetar fluxos de dados dependentes e receitas agendados para serem executados depois. Agora
você pode definir uma notificação de tempo decorrido para notificá-lo quando um fluxo de dados ainda estiver em execução e
realizar uma ação.

Execute mais trabalhos de dados

Seus fluxos de dados e receitas são executados como trabalhos de dados no Analytics. À medida que você trabalha com mais dados,
queremos garantir que você possa executar todos esses trabalhos, portanto, aumentamos o número de execuções de trabalho de
dados que você pode realizar em um período de 24 horas corridas de 50 para 60.

Obter uma melhor exibição dos metadados na página de edição de conjunto de dados

Nós adicionamos informações de tamanho e de consulta mais recente ao topo da página de edição de conjunto de dados para
oferecer a você uma exibição geral de metadados sempre que estiver trabalhando com um conjunto de dados. Também movemos
as informações do arquivo de metadados estendidas para o topo para completar a imagem.

Avançar com confiança pela primeira configuração do Analytics
Com a atualização da página Introdução em Configuração, ativar e configurar o Analytics está agora mais intuitivo. A página inclui a
ajuda em cada etapa e ações recomendadas para concluir sua configuração.

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: Com uma visão geral de alto nível das etapas de configuração e fácil acesso a mais detalhes para cada etapa, a página oferece
um caminho de configuração claro.
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A página inclui uma seção de Estatística de uso e uma seção que aponta você para opções de configuração adicionais para se considerar,
dependendo de sua instalação.
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Leve as estatísticas do seu site da Web para o Analytics com o Conector do Google Analytics
Use o conector do Google Analytics para trazer dados sobre seus sites da Web e analisar os dados usando toda a capacidade do Einstein
Analytics.

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: Se você usa o Google Analytics para acompanhar como seus visitantes usam seu site da Web, poderá trazer esses dados para
o Analytics para combiná-los e analisá-los com todos os seus outros dados. Vamos ver um exemplo. Imagine que sua equipe de marketing
lance uma série de promoções de mídia social e deseja acompanhar as exibições da página do seu site da Web para cada promoção.
Este é o relatório de exibição de página no Google Analytics.

249

Einstein Analytics: Einstein Data Insights, Aplicativo de modelo
do Financial Services, Menus de ação em comunidades

Notas da versão do Salesforce Spring '19



Ao usar o conector do Google Analytics, você pode conectar e sincronizar esses dados de exibição de página e, em seguida, combiná-los
com seus dados de marketing no Einstein Analytics.

Como: Crie conexões com o conector do Google Analytics na guia Conectar do gerenciador de dados. O Google Analytics armazena
dados do seu site da Web como um grande objeto binário (blob). Ele usa exibições de SQL para consultar o blob para criar 32 objetos
virtuais aos quais você pode se conectar.

Testar suas conexões quando você as cria
Agora, você pode testar definições de conexão ao criar ou atualizar uma conexão. Antes, você descobria que uma conexão não funcionava
apenas quando tentava usá-la e precisava voltar para a configuração de conexão para corrigi-la.

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: Quando você cria ou atualiza uma conexão, clique em Salvar e testar. O Analytics salva a conexão e tenta conectar à origem
usando as configurações que você forneceu. Se a conexão falhar, o Analytics exibirá os possíveis motivos.
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Criar filtros de fluxo de dados mais complexos com SAQL
Nós de filtros em seus fluxos de dados agora oferecem suporte para a Linguagem de consulta do Salesforce Analytics (SAQL), portanto,
você pode criar filtros mais complexos para receber apenas os dados de que precisa em seus conjuntos de dados. A SAQL oferece a você
uma gama mais ampla de operadores. Por exemplo, você pode filtrar em uma matriz de valores, em correspondências parciais e em
datas relativas.

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.

Quem: Para criar ou editar um fluxo de dados, você deve ter a permissão Editar fluxos de dados do Analytics.

Como: Ao adicionar um nó de filtro no editor de fluxo de dados, a SAQL é selecionada por padrão. Imagine que você deseja criar um
conjunto de dados de grandes oportunidades fechando em breve para identificar onde você pode precisar de patrocínio executivo.
Você adiciona esse filtro usando o operador in  para incluir oportunidades nos dois últimos estágios de seu ciclo de vendas. Você
também usa current month  como uma data relativa para incluir oportunidades que se fecham nesse mês.
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Se você estiver adicionando o nó do filtro no JSON do fluxo de dados, use o parâmetro saqlFilter. Ignore as aspas duplas dentro
do filtro com \.

"filterOpps": {
"action": "filter",
"parameters": {
"source": "getOpps",
"saqlFilter": "(StageName in [\"Proposal/Price Quote\", \"Negotiation/Review\"]
|| date('CloseDate_Year', 'CloseDate_Month', 'CloseDate_Day') in [\"current month\"

.. \"current month\"])
&& Amount >= 100000"

}
},

Orquestrar a sincronização de dados e execuções de fluxo de dados com agendamento com base
em eventos
Agendar um fluxo de dados para objetos Salesforce costumava exigir certo planejamento e poderia ser complicado se você não soubesse
quanto tempo a sincronização de dados levaria. Mas agora, ao definir um agendamento com base em eventos para executar o fluxo de
dados após a conclusão da sincronização de dados, você poderá executá-lo de maneira consecutiva sem adivinhação. Use o agendamento
com base em eventos para agendar seu fluxo de dados para ser executado sempre que seu Salesforce Local Connection concluir a
sincronização.

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 Enterprise, Performance e Unlimited Editions.

Como: Para agendar um fluxo de dados para ser executado após as sincronizações do Salesforce Local Connection, selecione Baseado
em eventos ao agendar o fluxo de dados.
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Configurar notificações sem agendamento
As opções de notificação para fluxos de dados e conectores agora possuem sua própria página inicial. Antes, essas opções estavam
ocultas das opções de agendamento. Facilitamos a sua procura ao criar um item separado para elas nos menus de fluxo de dados e
conexão.

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: Para configurar uma notificação, selecione Notificações do menu fluxo de dados ou conexão.
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Em seguida, selecione sobre o que você desejaria ser notificado.

Visualizar quais fluxos de dados estão demorando mais do que o esperado
Descubra quando um fluxo de dados está em execução após um período de tempo especificado. Quando um fluxo de dados demora
mais do que o esperado, isso pode afetar fluxos de dados dependentes e receitas agendados para serem executados depois. Agora você
pode definir uma notificação de tempo decorrido para notificá-lo quando um fluxo de dados ainda estiver em execução e realizar uma
ação.

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: Para definir uma notificação de tempo decorrido para um fluxo de dados, selecione Notificações no menu do fluxo de dados.
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Selecione Notificação de tempo decorrido e especifique uma duração.

Execute mais trabalhos de dados
Seus fluxos de dados e receitas são executados como trabalhos de dados no Analytics. À medida que você trabalha com mais dados,
queremos garantir que você possa executar todos esses trabalhos, portanto, aumentamos o número de execuções de trabalho de dados
que você pode realizar em um período de 24 horas corridas de 50 para 60.

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: O aumento no limite de trabalho de dados de 24 horas está disponível progressivamente durante a versão Spring '19.

Obter uma melhor exibição dos metadados na página de edição de conjunto de dados
Nós adicionamos informações de tamanho e de consulta mais recente ao topo da página de edição de conjunto de dados para oferecer
a você uma exibição geral de metadados sempre que estiver trabalhando com um conjunto de dados. Também movemos as informações
do arquivo de metadados estendidas para o topo para completar a imagem.
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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: Você visualiza a seção de metadados atualizada quando edita um conjunto de dados.

Criação de aplicativos: Aplicativo de análise, Modelos de painel inteligentes, Links
de página do painel, Personalizações de gráfico de combinação
Crie rapidamente aplicativos e painéis usando novos modelos do Analytics. Melhore a navegação por meio do seu aplicativo com links
para páginas em outros painéis. Personalize gráficos combinados para exibir medidas como barras ou linhas.

NESTA SEÇÃO:

Criar aplicativos de modelos para acelerar sua jornada do Analytics

Com os Modelos do Analytics, você está a poucos cliques de distância de um aplicativo do Analytics que seja o certo para seus
negócios. Modelos para clientes com gerenciamento de caso do setor público, sustentabilidade ambiental e serviços financeiros
lideram o caminho com muitos outros após eles.

Criar visualizações rapidamente com modelos de painel inteligentes

Os modelos inteligentes mais recentes criam painéis prontos que visualizam como as métricas mudam com o tempo e preveem
tendências de métricas futuras com base em dados de histórico.

Pesquisar seletores de modelo de aplicativo e painel para encontrar o que deseja

Em vez de rolar por uma quantidade cada vez maior de modelos, use o recurso Pesquisar do seletor de modelos.

Vincular páginas em diferentes painéis

Leve os visualizadores do painel diretamente para onde eles desejam ir com links para páginas específicas em outros painéis. Antes,
era possível vincular apenas ao painel em si, deixando que os visualizadores encontrassem por si só um caminho para a página que
queriam. Agora, você pode vincular a uma página específica no painel.

Personalizar gráficos de combinação com barras, linhas e pilhas

No caso de gráficos de combinação e de combinação de tempo, anteriormente, a primeira medida aparecia como uma barra, e as
medidas subsequentes apareciam como linhas. Agora, você pode escolher quais medidas exibir como linhas ou barras. Você também
pode empilhar todas as barras para exibir e comparar partes de um todo.
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Personalizar valores de dimensão derivada

Você pode personalizar rótulos de exibição e cores de valores da dimensão derivada sem usar JSON. Atribuir novos rótulos aos valores
e aplicar cores a eles diretamente do explorer. Para corresponder a experiência do usuário ao trabalhar com dimensões, nós atualizamos
a interface para personalizar dimensões também. Agora você recebe a mesma interface mais fácil de usar em um lens ao personalizar
valores de dimensão.

Prever o futuro no explorador

Para maximizar seu resultado final e minimizar perdas, é necessário planejar suas despesas de negócios e prever as projeções de
vendas. Tornamos as funções timeseries  disponíveis no editor de fórmulas de tabela comparativa para que você possa prever
esses números mais rapidamente.

Planeje-se para a descontinuação do Designer clássico do Einstein Analytics

A descontinuação do designer clássico está agendada para julho de 2019 para todas as organizações do Salesforce. A partir da versão
Winter '19, você não poderá criar painéis no designer clássico, mas poderá editá-los.

Outros aprimoramentos na criação de aplicativos

Exiba os totais de barras empilhadas. Modifique a guia selecionada em um widget de alternância. Aprenda mais sobre outras
alterações secundárias no explorer e no designer de painéis.

Criar aplicativos de modelos para acelerar sua jornada do Analytics
Com os Modelos do Analytics, você está a poucos cliques de distância de um aplicativo do Analytics que seja o certo para seus negócios.
Modelos para clientes com gerenciamento de caso do setor público, sustentabilidade ambiental e serviços financeiros lideram o caminho
com muitos outros após eles.

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 permitem que você comece a criar soluções do Analytics rapidamente criando aplicativos pré-construídos
com base em seus dados do Salesforce. Os aplicativos incluem painéis que você pode usar como estão para obter insights instantâneos
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e acionáveis ou personalizados para atender às necessidades exclusivas dos seus negócios. Você também recebe conjuntos de dados
do Analytics que pode usar para começar a criar suas próprias visualizações com recursos de plataforma Analytics intuitivos.

Os modelos fornecem soluções já prontas para as necessidades do Analytics em indústrias e linhas de negócios.

• A Análise de gerenciamento de caso ajuda organizações do setor público a saberem de programas de entrega de serviços sociais.
Os trabalhadores de caso podem acompanhar casos e clientes para terem um insight de suas prioridades e desempenho. Os gerentes
podem exibir instantaneamente o fluxo de trabalho da equipe, backlog e eficácia do programa e da organização.

• O Financial Services Analytics, um conjunto de aplicativos do Analytics, ajuda consultores financeiros a gerenciar seu livro de negócios
com insights de metas e satisfação de clientes, leads e referências. Os gerentes podem revisar e avaliar o desempenho individual e
regional com os painéis e conjuntos de dados já prontos do aplicativo.

• O Sustainability Analytics coloca sua contabilidade ambiental em linha com sua contabilidade financeira ajudando-o a gerenciar
sua pegada ambiental. Ele inclui painéis para medir, relatar e divulgar dados de impacto ambiental no nível do investidor, incluindo
consumo de energia e emissão de carbono.

ModeloCategoria

Modelos do setor • B2B Commerce Analytics

• B2B Marketing Analytics

• Financial Client Segmentation Analytics

• Einstein Analytics para Veeva

• Health Cloud Analytics

• Financial Services Analytics

• Fundraising Analytics

• Public Sector Analytics

• Retail Banking Analytics

Modelos de linha de negócios • Campaign Analytics

• Field Service Analytics

• Lead Trending Analytics

• Multi-Org Sales Analytics

• Pricing Analytics

• Quoting Analytics

• Sales Analytics

• Service Analytics

• Social Case Analytics

• Subscription Analytics

• Sustainability Analytics

Modelos de produtividade do Analytics • Adoption Analytics

• Approval Analytics

• Change Analytics

• Event Monitoring Analytics

• Pipeline Analytics
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ModeloCategoria

• Snapshot Analytics

Como: Vá até o Analytics Studio, clique em Criar e selecione Aplicativo . Em seguida, clique em Iniciar do modelo.

Role pelo seletor de modelo ou use o campo Pesquisar e selecione o modelo que deseja usar. O assistente de configuração então o
orienta pelo restante do processo.

Criar visualizações rapidamente com modelos de painel inteligentes
Os modelos inteligentes mais recentes criam painéis prontos que visualizam como as métricas mudam com o tempo e preveem
tendências de métricas futuras com base em dados de histórico.

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.

259

Einstein Analytics: Einstein Data Insights, Aplicativo de modelo
do Financial Services, Menus de ação em comunidades

Notas da versão do Salesforce Spring '19



Quem: Para usar modelos de painel inteligente do Analytics ou o recurso de série de tempo do SAQL, você deve ter uma licença da
Plataforma Analytics.

Por quê: Modelos inteligentes criam automaticamente painéis do Analytics usando conjuntos de dados existentes de acordo com as
preferências que você definir em um assistente de configuração. Você não precisa selecionar e posicionar widgets, criar etapas, adicionar
filtro, gravar algum JSON, nem realizar nenhuma das tarefas de criação de painel manuais normais. O Analytics cuida de tudo isso para
você.

Estamos criando uma variedade de modelos inteligentes para tratar de necessidades de análises comuns. Aqui estão os mais recentes:

• Série de tempo. Olhe tendências de métricas futuras com base em dados de histórico. Selecione um conjunto de dados, dimensões
e medidas para incluir no painel e o Analytics faz o resto. Você tem a opção de usar o recurso de série de tempo do SAQL sem precisar
escrever uma linha de SAQL. Ou crie o painel sem SAQL.

• Expansão da tabela. Visualize como as métricas mudam com o tempo com filtros personalizados baseados em seleções do
assistente. A tabela de detalhes do painel expande para uma página completa para que você possa exibir rapidamente dados
completos.

Como: No Analytics Studio, selecione Criar | Painel. Em seguida, clique em Painéis do modelo, procure por modelos marcados com
SMART ou use Pesquisar e selecione o que desejar.

O assistente de configuração então o orienta pelo restante do processo.

Pesquisar seletores de modelo de aplicativo e painel para encontrar o que deseja
Em vez de rolar por uma quantidade cada vez maior de modelos, use o recurso Pesquisar do seletor de modelos.

260

Einstein Analytics: Einstein Data Insights, Aplicativo de modelo
do Financial Services, Menus de ação em comunidades

Notas da versão do Salesforce Spring '19



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 e os painéis do Einstein Analytics usando modelos, você deve ter uma licença da Plataforma Analytics.
Alguns modelos de aplicativo exigem uma licença adicional do Salesforce como especificado na Ajuda.

Vincular páginas em diferentes painéis
Leve os visualizadores do painel diretamente para onde eles desejam ir com links para páginas específicas em outros painéis. Antes, era
possível vincular apenas ao painel em si, deixando que os visualizadores encontrassem por si só um caminho para a página que queriam.
Agora, você pode vincular a uma página específica no 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.

Como: Para vincular para uma página em outro painel, selecione o painel de destino, selecione Especificar página e, em seguida,
selecione a página. A opção Especificar página aparece apenas para painéis que contêm diversas páginas.

Personalizar gráficos de combinação com barras, linhas e pilhas
No caso de gráficos de combinação e de combinação de tempo, anteriormente, a primeira medida aparecia como uma barra, e as
medidas subsequentes apareciam como linhas. Agora, você pode escolher quais medidas exibir como linhas ou barras. Você também
pode empilhar todas as barras para exibir e comparar partes de um todo.

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: Na seção Série das propriedades do widget, selecione cada medida e exiba-a como uma barra ou linha.
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Para empilhar todas as barras, selecione Empilhar barras na seção Gráfico de combinação em gráficos de combinação, ou na seção
Gráfico de combinação de tempo em gráficos de combinação de tempo.

Nota:  A opção Empilhar barras está disponível quando o Modo de eixo estiver definido como Eixo simples ou Eixo duplo, não
Pequenos múltiplos.

Personalizar valores de dimensão derivada
Você pode personalizar rótulos de exibição e cores de valores da dimensão derivada sem usar JSON. Atribuir novos rótulos aos valores
e aplicar cores a eles diretamente do explorer. Para corresponder a experiência do usuário ao trabalhar com dimensões, nós atualizamos
a interface para personalizar dimensões também. Agora você recebe a mesma interface mais fácil de usar em um lens ao personalizar
valores de dimensão.

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: Para personalizar um rótulo ou uma cor da dimensão derivada, no painel Campos, clique no controle do menu (v) ao lado da
dimensão derivada. Clique em Editar valores. Para alterar o rótulo de um valor de dimensão derivada, clique nele e insira o novo nome.
Para atribuir uma cor ao valor, selecione uma da paleta ou crie uma cor personalizada.
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Prever o futuro no explorador
Para maximizar seu resultado final e minimizar perdas, é necessário planejar suas despesas de negócios e prever as projeções de vendas.
Tornamos as funções timeseries  disponíveis no editor de fórmulas de tabela comparativa para que você possa prever esses números
mais rapidamente.

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 trabalhar com as funções timeseries  no explorador, será necessária uma licença do Analytics Growth ou Analytics
Plus.

Por quê: As funções timeseries  permitem que você aplique os melhores algoritmos em seus dados existentes para fazer previsões
para o futuro. Nós selecionamos automaticamente a sazonalidade e os modelos de previsões mais adequados para seus dados. Você
pode especificar a quantidade de pontos de previsão para plotar e selecionar incluir ou ignorar dados sazonais e dados atuais.

Como: Você pode aplicar funções timeseries  a um lens que inclui pelo menos duas medidas e uma dimensão baseada em tempo.
Na tabela comparativa, selecione a coluna que deseja usar para previsão. Defina a quantidade de pontos de previsão e especifique o
modelo de previsão que deseja aplicar. Selecione se deseja incluir dados sazonais e dados do período de tempo mais atual. Quando
concluído, clique em Aplicar.

Planeje-se para a descontinuação do Designer clássico do Einstein Analytics
A descontinuação do designer clássico está agendada para julho de 2019 para todas as organizações do Salesforce. 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:

Artigo do Knowledge: Retirada do painel do Einstein Analytics Classic

Outros aprimoramentos na criação de aplicativos
Exiba os totais de barras empilhadas. Modifique a guia selecionada em um widget de alternância. Aprenda mais sobre outras alterações
secundárias no explorer e no designer de painéis.
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Onde: Essas alterações se aplicam ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition por um custo extra na edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Esses aprimoramentos facilitam a criação de aplicativos do Analytics.

Totais em barras empilhadas. Exiba o total para cada barra nos gráficos de barras empilhadas e de colunas empilhadas. Para subtrair
valores negativos do total, selecione Líquido. Para ignorar os sinais de negativo e adicionar os valores absolutos, selecione Absoluto.

Modificação para a guia selecionada em uma alternância. Facilite visualizar qual guia está selecionada em um widget de alternância
aplicando um estilo exclusivo a ela.
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Filtros globais dependentes. Já aplicou diversos filtros globais e não recebeu nenhum resultado? Resolva esse problema usando filtros
globais dependentes. Ao adicionar um filtro global, selecione Dependente para limitar seus valores de lista de opções com base nas
seleções em outros filtros globais. Essa opção se aplica a filtros globais que usam o mesmo conjunto de dados ou uma origem de dados
conectados. Por exemplo, você seleciona uma oportunidade no filtro global Nome da oportunidade. Somente produtos vendidos na
oportunidade selecionada aparecem na lista de opções de filtro global Nome do produto.
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Mensagem personalizada quando nenhum resultado for encontrado em um widget de número. Personalize a mensagem que
aparece quando nenhum resultado for encontrado. A mensagem padrão é "Nenhum resultado encontrado".

Seleção mais fácil de barras finas em gráficos. Nós adicionamos um preenchimento adicional em volta de barras finas para facilitar
passar com o mouse sobre elas e selecioná-las. Essa alteração se aplica a tipos de gráfico de barras, coluna, combinação, pirâmide,
combinação de tempo e cascata.

Novo painel de filtros. Você não tem que rolar por todos os campos de dados para acessar o painel de filtros. Como as explorações
de dados normalmente envolvem trabalhar com filtros, demos a elas seu próprio estado real de tela. Portanto, agora você recebe todas
as mesmas ótimas funcionalidades, mas mais rapidamente.
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Inteligência analítica: Einstein Data Insights (Geralmente disponível), Aprimoramentos
do Einstein Discovery
Entenda o que aconteceu e o porquê com insights voltados para a IA do Einstein Data Insights diretamente dentro de relatórios
operacionais. Dentro do Einstein Analytics, a inteligência é mais acessível com novos recursos e aprimoramentos no Einstein Discovery,
incluindo uma nova barra de ferramentas de histórico, uma capacidade de linha expandida para criação de histórico, melhorias de
write-back e diversos outros aprimoramentos.

NESTA SEÇÃO:

Aprenda mais com seus relatórios com o Einstein Data Insights (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.

Analisar mais dados com o dobro do limite de linhas

O Einstein Discovery pode criar histórias de conjuntos de dados do Einstein Analytics com até 20 milhões de linhas.

Exportar sua história para análise adicional

Exporte sua história para R, assim, seus cientistas de dados possam analisar e personalizar o modelo em seu próprio idioma. Exporte
sua história para Quip para compartilhar com usuários de negócios em sua equipe.

Implante modelos facilmente em objetos do Salesforce

Mapeie campos entre um modelo e um objeto Salesforce para que você possa obter as recomendações e previsões que deseja sem
escrever códigos.
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Aprenda mais com seus relatórios com o Einstein Data Insights (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.

Por quê: Os relatórios lhe mostram dados, mas o que os dados significam? Agora você pode descobrir! Apresentamos o Einstein Data
Insights: um relatório mais inteligente. O Einstein analisa os dados do relatório e resume as principais conclusões, comparações e
tendências com gráficos e métricas altamente informativos. É a ciência de dados com apenas um clique!

Por exemplo, se você estiver interessado em maximizar o valor da oportunidade, uma análise do Einstein Data Insights pode ajudar.

Como: Analise dados de relatório com o Einstein Data Insights em um relatório de oportunidades clicando em Insights após realizar o
relatório. O Einstein Data Insights pergunta sobre suas metas.

Vamos informar ao Einstein que estamos interessados na maximização do valor da oportunidade (1). Após clicar em Criar, o Einstein
Data Insights nos mostra quando a quantidade de oportunidades é maximizada. Por exemplo, quando Rota para mercado é Vendas de
campo, o Valor da oportunidade é maior do que a média (2).
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Para aprender mais sobre o motivo da variação de Valor da oportunidade, clique no cartão do insight (3).

Aqui estão algumas outras coisas que você pode fazer com o Einstein Data Insights para explorar seus dados.

• Alterar o insight (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.

Agora que o Einstein Data Insights está disponível ao público em geral, esses recursos e aprimoramentos estão disponíveis.

Salvar e recuperar análises do Einstein Data Insights
Após executar uma análise com o Einstein Data Insights, ela é salva automaticamente. Quando você executa novamente o Einstein
Data Insights no relatório, verá uma lista das análises salvas. Para visualizar rapidamente os insights de uma análise, clique nela.
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Analisar com que frequência as coisas ocorrem
Selecione Ocorrências quando o Einstein perguntar em que você deseja se concentrar. Análises com base em ocorrências são úteis
quando você deseja saber, por exemplo, quantos casos são arquivados cada dia da semana.

Executar o Einstein Data Insights clicando 
Nós renomeamos o botão em que você clica para executar o Einstein Data Insights. Antes, ele era rotulado como Einstein Data
Insights. Agora, ele é chamado de Insights.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Classificação de caso, relatórios para Insights e contatos e pontuação de comportamento do Pardot (disponível
ao público em geral)

Analisar mais dados com o dobro do limite de linhas
O Einstein Discovery pode criar histórias de conjuntos de dados do Einstein Analytics com até 20 milhões de linhas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics e o Einstein Discovery
estão disponíveis por um custo adicional nas edições Enterprise, Performance e Unlimited e também estão disponíveis no Developer
Edition.

Quem: Para criar uma história, você precisa da permissão de usuário Pode criar história em um conjunto de dados com predicado
que está incluída na licença Einstein Analytics Plus.

Por quê: A capacidade de gerenciar conjuntos de dados maiores oferece a você mais flexibilidade sobre os dados que você escolher.
Histórias criadas com conjuntos de dados maiores podem dar a você insights mais profundos sobre os fatores que afetam seus negócios
e melhores previsões para futuros resultados dos negócios.

270

Einstein Analytics: Einstein Data Insights, Aplicativo de modelo
do Financial Services, Menus de ação em comunidades

Notas da versão do Salesforce Spring '19



Como: Para criar uma história, selecione Criar história no menu suspenso da história.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Classificação de caso, relatórios para Insights e contatos e pontuação de comportamento do Pardot (disponível
ao público em geral)

Exportar sua história para análise adicional
Exporte sua história para R, assim, seus cientistas de dados possam analisar e personalizar o modelo em seu próprio idioma. Exporte sua
história para Quip para compartilhar com usuários de negócios em sua equipe.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics e o Einstein Discovery
estão disponíveis por um custo adicional nas edições Enterprise, Performance e Unlimited e também estão disponíveis no Developer
Edition.

Quem: Para exportar uma história, você precisa da permissão de usuário Compartilhar histórias do Einstein Discovery incluída na
licença do Einstein Analytics Plus.

Por quê: Você deseja compartilhar histórias com pessoas diferentes em sua equipe. Exporte a história para o R a fim de compartilhá-la
com cientistas de dados em seu próprio idioma. Exporte a história para o Quip a fim de ajudar na colaboração de seus usuários de
negócios.

Como: Para exportar uma história, selecione Exportar história do menu suspenso da história.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Classificação de caso, relatórios para Insights e contatos e pontuação de comportamento do Pardot (disponível
ao público em geral)

Implante modelos facilmente em objetos do Salesforce
Mapeie campos entre um modelo e um objeto Salesforce para que você possa obter as recomendações e previsões que deseja sem
escrever códigos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e Salesforce Classic. O Einstein Analytics e o Einstein Discovery
estão disponíveis por um custo adicional nas edições Enterprise, Performance e Unlimited e também estão disponíveis no Developer
Edition.

Quem: Para implantar um modelo em um objeto Salesforce, você precisa da permissão de usuário Conectar modelo do Einstein
Discovery incluída na licença do Einstein Analytics Plus.

Por quê: Implantar previsões do Einstein Discovery em um objeto Salesforce oferece a capacidade da ciência de dados onde você precisa
dela. Mas, às vezes, os nomes do campo em seu modelo não correspondem exatamente aos nomes de campo em seu objeto Salesforce.
Use a tela de mapeamento para informar ao Einstein Discovery como os campos do modelo mapeiam para os campos do objeto
Salesforce.

Como: Na barra de ferramentas de História, clique em Implantar modelo e siga as instruções para selecionar seu modelo e objeto. Na
tela Confirmar mapeamento de campo, mapeie os campos em seu modelo para os campos correspondentes em seu objeto Salesforce.
Campos com o mesmo nome são mapeados automaticamente, mas você pode alterar facilmente os mapeamentos conforme necessário.
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CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Classificação de caso, relatórios para Insights e contatos e pontuação de comportamento do Pardot (disponível
ao público em geral)

Extensão do Analytics: Menus de ação em comunidades, suporte aprimorado para
o aplicativo Salesforce móvel
Atue em insights dos painéis do Analytics enquanto está dentro do Community Cloud. Experimente um acesso mais tranquilo ao painel
do Analytics no aplicativo Salesforce móvel.

NESTA SEÇÃO:

Realizar a ação no Salesforce do Analytics para comunidades

Analytics para Comunidades agora oferece suporte para a abertura de registros do Salesforce e a realização de ações em massa e
em nível de registro. Você configura um menu de ação em um conjunto de dados ou uma ação em massa em um widget de tabela.
Então, os usuários da comunidade podem abrir registros e realizar uma ação no Salesforce diretamente do painel do Analytics, sem
sair da sua comunidade.

Realize análises mais suaves no aplicativo Salesforce móvel

As melhorias de desempenho em painéis do Analytics exibidos no aplicativo Salesforce facilitam a obtenção de insights de dados
em trânsito. As melhorias estão nos componentes do painel incorporados nas páginas do aplicativo no Lightning Experience por
meio do Criador de aplicativo Lightning.

Realizar a ação no Salesforce do Analytics para comunidades
Analytics para Comunidades agora oferece suporte para a abertura de registros do Salesforce e a realização de ações em massa e em
nível de registro. Você configura um menu de ação em um conjunto de dados ou uma ação em massa em um widget de tabela. Então,
os usuários da comunidade podem abrir registros e realizar uma ação no Salesforce diretamente do painel do Analytics, sem sair da sua
comunidade.

Onde: Essa alteração se aplica a comunidades do Lightning acessadas com o Lightning Experience e o Salesforce Classic. Comunidades
estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition
e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.
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Quem: Usuários com uma licença Comunidade de clientes Plus, Comunidade de parceiros ou Aplicativos externos Plus do Lightning
podem usar o Analytics para comunidades.

Por quê: Permita que os usuários criem, atualizem e interajam com registros do Salesforce que dependem dos painéis do Analytics que
eles visualizam em sua comunidade. Menus de ação podem incluir ações globais e específicas do objeto definidas no Salesforce, como
criar casos, atualizar contas e publicar no Chatter.

Você também pode configurar opções do menu de ações em massa para permitir que usuários realizem ações em diversos registros do
Salesforce com apenas um clique. Por exemplo, ao usar o painel para filtrar um conjunto de leads em uma tabela, um usuário pode criar
uma campanha para esses leads selecionando a ação em massa no menu da tabela.

Como: Adicione um menu de ações a qualquer campo do conjunto de dados, exceto uma medida. Você pode configurar o menu para
incluir todas as ações disponíveis para o campo. Quando um menu de ação é configurado, uma seta suspensa aparece em gráficos,
legendas de gráfico e células de tabela. Registros que usuários acessam e abrem em novas guias dentro da comunidade.

Com as ações em massa do Analytics, você pode realizar uma ação em todos os registros exibidos em uma tabela. Você define a ação
em massa em uma página do Visualforce que está ativada para comunidades do Lightning. Você também pode configurar a página do
Visualforce para exibir os resultados da ação ou exibir um formulário interativo. Quando a ação em massa é configurada, os usuários
podem acessá-la no menu da tabela.

Lembre-se das seguintes considerações.

• Menus de ação podem ser acessados em painéis incorporados por meio de modelos com base no Community Builder ou Guias
Salesforce + modelos do Visualforce.

• O Analytics para comunidades não tem suporte em dispositivos móveis.
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• Para acessar um registro do menu de ação de um painel, o usuário deve ter acesso a esses objetos e campos.

• Os usuários visualizam as ações disponíveis para seu perfil.

• Ações em massa estão disponíveis apenas em tabelas de valores.

• Páginas do Visualforce e componentes usados em ações em massa devem ser disponibilizados para uso em comunidades do
Lightning.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Realizar ações em um registro do Salesforce no Analytics

Ajuda do Salesforce: Realizar ações em massa em diversos registros do Salesforce no Analytics

Realize análises mais suaves no aplicativo Salesforce móvel
As melhorias de desempenho em painéis do Analytics exibidos no aplicativo Salesforce facilitam a obtenção de insights de dados em
trânsito. As melhorias estão nos componentes do painel incorporados nas páginas do aplicativo no Lightning Experience por meio do
Criador de aplicativo Lightning.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition
e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Compreender as seguintes considerações pode ajudá-lo ao se planejar para usar o painel do Analytics no aplicativo Salesforce.

• Os usuários podem visualizar modos de exibição de painel em dispositivos móveis, mas o menu para gerenciar exibições salvas não
pode ser acessado devido a restrições de espaço.

• Ao adicionar seletores de lista a painéis, torne-os largos o suficiente para renderizar em dispositivos móveis.

• Links do painel que estão definidos para abrir em uma nova janela abrem o aplicativo móvel Analytics nativo.

• Os menus suspensos do widget não têm suporte, o que significa que Explorar, Compartilhar, Detalhes, Anotar, Definir notificação e
as ações em massa (se configuradas) não estão disponíveis.

• As ações de compartilhamento não estão disponíveis.

• Ações em nível de registro e ações em massa em tabelas não são suportadas.

• Filtros globais não podem ser ajustados.

• Os gráficos não incluem informações com a passagem do mouse (dicas de ferramentas).

• Alguns filtros, como seletores de intervalo, não são otimizados para comportamento de touch móvel.

Analytics para usuários finais: Guia passo a passo do Studio, Listas de reprodução
de vídeo, Aplicativos móveis
Com mais recursos de aprendizado integrados no aplicativo, incluindo o novo guia passo a passo, as listas de reprodução de vídeo e os
vídeos no aplicativo, os usuários podem descobrir o que eles precisam saber por si só. Usuários móveis recebem novas versões do
Analytics para iOS e Android para coincidir com a versão Spring '19.

NESTA SEÇÃO:

Acompanhar a página inicial do Analytics Studio

Novos usuários recebem uma introdução fácil para ativos do Analytics quando abrirem o Analytics Studio pela primeira vez. E usuários
que retornam podem iniciar o guia passo a passo no Menu de ajuda sempre que quiserem para consultá-lo.
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Selecionar os vídeos que deseja assistir de listas de reprodução

Listas de reprodução agrupam vídeos relacionados, fornecendo continuidade do aprendizado e deixando mais fácil encontrar
informações relevantes. Procure por listas de reprodução nos Menus de ajuda e ícones de reprodutor de vídeos em toda a interface.

Assista a vídeos integrados dentro da apresentação de boas-vindas

É uma apresentação de boas-vindas; é um reprodutor de vídeos; é uma entrega de conteúdo integrada! Não há a necessidade de
abrir outra janela para assistir aos vídeos que encontrar na apresentação de boas-vindas. A apresentação de boas-vindas é convertida
em um reprodutor de vídeo e volta sob demanda.

Outros aprimoramentos integrados

O Mapa de aprendizado do Einstein Analytics está reorganizado e integra o Einstein Data Insights e o Criador de previsões. Novas
páginas cobrem práticas recomendadas e novo conteúdo com foco na versão. O Aplicativo Learning Adventure do Einstein Analytics
foi atualizado com novos casos de uso de SAQL, práticas recomendadas de design e mais tipos de gráficos.

Atualize para as versões Spring '19 do Analytics para iOS e Android

O suporte para filtros globais dependentes, alternância de opções de estilo de widget e novos widgets torna mais simples obter
percepções de dados em dispositivos móveis.

Acompanhar a página inicial do Analytics Studio
Novos usuários recebem uma introdução fácil para ativos do Analytics quando abrirem o Analytics Studio pela primeira vez. E usuários
que retornam podem iniciar o guia passo a passo no Menu de ajuda sempre que quiserem para consultá-lo.

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 guia passo a passo orienta novos usuários ensinando os principais termos, apontando onde encontrar ativos e demonstrando
como usar a página inicial. Se eles tiverem uma permissão do usuário do Einstein Discovery, o guia passo a passo incluirá informações
sobre histórias.
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Selecionar os vídeos que deseja assistir de listas de reprodução
Listas de reprodução agrupam vídeos relacionados, fornecendo continuidade do aprendizado e deixando mais fácil encontrar informações
relevantes. Procure por listas de reprodução nos Menus de ajuda e ícones de reprodutor de vídeos em toda a interface.

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: É possível rolar pela lista de reprodução e ela oferece a você uma visão geral dos vídeos disponíveis para um recurso ou página.
Os usuários podem começar com o primeiro vídeo ou selecionar qualquer um na lista.

Assista a vídeos integrados dentro da apresentação de boas-vindas
É uma apresentação de boas-vindas; é um reprodutor de vídeos; é uma entrega de conteúdo integrada! Não há a necessidade de abrir
outra janela para assistir aos vídeos que encontrar na apresentação de boas-vindas. A apresentação de boas-vindas é convertida em um
reprodutor de vídeo e volta sob demanda.

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 em um bloco com um ícone de vídeo para converter a apresentação de boas-vindas em um reprodutor de vídeo. Em
seguida, clique no X no canto direito superior para voltar.
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Outros aprimoramentos integrados
O Mapa de aprendizado do Einstein Analytics está reorganizado e integra o Einstein Data Insights e o Criador de previsões. Novas páginas
cobrem práticas recomendadas e novo conteúdo com foco na versão. O Aplicativo Learning Adventure do Einstein Analytics foi atualizado
com novos casos de uso de SAQL, práticas recomendadas de design e mais tipos de gráficos.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Einstein Analytics no Lightning Experience. O Einstein Analytics está disponível na Developer
Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Atualize para as versões Spring '19 do Analytics para iOS e Android
O suporte para filtros globais dependentes, alternância de opções de estilo de widget e novos widgets torna mais simples obter percepções
de dados em dispositivos móveis.

NESTA SEÇÃO:

Aprimoramentos adicionais no Einstein Analytics para iOS

Obtenha a experiência de usuário nova e aprimorada, incluindo gráficos sugeridos com visualizações mais avançadas, usabilidade
aprimorada com gráficos e muito mais.

Aprimoramentos adicionais no Einstein Analytics para Android

Explore painéis que são carregados mais rapidamente, acesse novos widgets e visualize seus dados de novas maneiras.

Aprimoramentos adicionais no Einstein Analytics para iOS

Obtenha a experiência de usuário nova e aprimorada, incluindo gráficos sugeridos com visualizações mais avançadas, usabilidade
aprimorada com gráficos 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.

• Melhorias de desempenho: Os painéis são carregados mais rapidamente!
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• Imagens em tabelas: Experimente visualizações mais avançadas de seus dados com imagens em tabelas.

• Interface do usuário nova e aprimorada: Desfrute de uma IU atualizada para uma experiência de usuário aprimorada.
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Agora você pode alterar a visualização para ativos usando este menu suspenso.

• Aprimoramentos na capacidade de uso do gráfico: Pressione longamente e mova o dedo para ver os valores do gráfico com rapidez
sem acionar uma seleção.

• Gráficos sugeridos: O Mobile Explorer agora sugere a visualização mais adequada para seus dados.

• Suporte para recursos da Spring '19, como filtros globais dependentes e alternar opções de estilo de widget.

• Widget de link: Especifique a página inicial ao vincular a outro painel.

• Widget de número: Quando nenhum resultado for encontrado, seu texto personalizado será exibido.

• Correções de bug.

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

Explore painéis que são carregados mais rapidamente, acesse novos widgets e visualize seus dados de novas maneiras.

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.

• Melhorias de desempenho: Os painéis são carregados mais rapidamente!

• Suporte para recursos da Spring '19, como filtros globais dependentes e alternar opções de estilo de widget.

• Widget de link: Especifique a página inicial ao vincular a outro painel.

• Widget de número: Quando nenhum resultado for encontrado, seu texto personalizado será exibido.
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• Correções de bug.

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™.

Comunidades: Mobile Publisher, Relacionamentos de conta de
parceiro, transições de feed, Einstein Next Best Action e muito mais

A versão Spring '19 está repleta de recursos e melhorias para suas comunidades. Use o Salesforce Mobile Publisher para Community
Cloud para transformar as comunidades existentes em aplicativos móveis e liberá-las na App Store ou no Google Play. Crie facilmente
relacionamentos de compartilhamento entre tipos de parceiros, como distribuidores e revendedores. Integre com a API de tradução do
Google Cloud para que os membros da comunidade traduzam instantaneamente perguntas, publicações, comentários e respostas para
50 idiomas. Use o Einstein Next Best Action para fornecer a oferta certa no momento certo.

Dica:  O Lightning está atingindo em cheio o 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.

NESTA SEÇÃO:

Comunidades móveis: Apresentamos o Salesforce Mobile Publisher para Community Cloud

Use o Salesforce Mobile Publisher para Community Cloud para transformar sua comunidade em um aplicativo móvel para seus
usuários. Seu ícone de aplicativo, seu nome, suas cores e, mais importante, sua própria listagem no Google Play e na Apple App
Store. Personalize e aprimore a experiência de aplicativo móvel usando o Community Builder.

Comunidades do Lightning: Tradução do Google, Emblemas de missão e SEO aprimorado

Dê aos usuários de sua comunidade a capacidade de traduzir perguntas, publicações, comentários e respostas com a API de tradução
do Google Cloud. Aumente o engajamento dos membros com emblemas de missão. Melhore a otimização do mecanismo de
pesquisa (SEO) da sua comunidade com instantâneos de conteúdo e propriedades de SEO dinâmica para mais páginas de detalhes
do objeto.

Componentes do Lightning em comunidades: Componentes do Lightning Container, Einstein Next Best Action e Rastreamento de
desvio de caso

Crie e reutilize componentes criados com estruturas de UI de terceiros como React, Vue, Angular 2.0 e incorpore-os em uma
comunidade. Entregue a oferta certa no momento certo com o Einstein Next Best Action, inteligência artificial criada para o Community
Cloud. Capture o feedback do quão útil o conteúdo de sua comunidade é com o componente de Rastreamento de desvio.

Públicos: Fórmulas personalizadas, mais critérios e um editor atualizado

O recurso Público no Community Builder é mais robusto. Para públicos ainda mais focados, crie fórmulas de critérios personalizadas
e use tipos de critérios adicionais. Por fim, mas não menos importante, atualizamos o editor, tornando-o mais simples e mais fácil
de ler.

Partner Central: Relacionamentos de conta de parceiro e Regras de compartilhamento de dados, Hierarquias de orçamentos e
Aprimoramentos no gerenciamento de conta

Os relacionamentos de parceiro e as regras de compartilhamento de dados permitem que parceiros compartilhem com segurança
registros direcionados entre si usando cliques e não códigos. Os gerentes de conta de canal podem dividir orçamentos entre diversos
parceiros e os parceiros podem gerenciar e alocar seus próprios orçamentos com hierarquias de orçamentos. Aprimoramentos no
gerenciamento de conta permitem que usuários internos e administradores criem e editem novos membros da comunidade. E
usuários podem se mesclar de maneira simplificada à marca de uma conta ao mesclar contas.
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Segurança e compartilhamento: Conjuntos de compartilhamento em mais objetos e com contatos em diversas contas, evite avisos
de CSP e permita facilmente o clickjack

Use conjuntos de compartilhamento com campanhas e pedidos e em contatos em diversas contas. Evite avisos de CSP no CMS
Connect e descubra e resolva problemas de recursos de CSL. E ative a proteção contra clickjack mais facilmente no Community
Builder.

Arquivos em Comunidades do Lightning: Permissões, papel do usuário e segurança

Novos recursos e atualizações para arquivos em comunidades do Lightning incluem a capacidade de permitir que os usuários
convidados carreguem arquivos e novas maneiras de gerenciar usuários, papéis e permissões.

Outras alterações em comunidades

Saiba mais sobre pequenas mudanças que melhoram a sua experiência com comunidades.

Comunidades móveis: Apresentamos o Salesforce Mobile Publisher para
Community Cloud
Use o Salesforce Mobile Publisher para Community Cloud para transformar sua comunidade em um aplicativo móvel para seus usuários.
Seu ícone de aplicativo, seu nome, suas cores e, mais importante, sua própria listagem no Google Play e na Apple App Store. Personalize
e aprimore a experiência de aplicativo móvel usando o Community Builder.

Nota:  Sua organização deve licenciar o Salesforce Mobile Publisher para usar o recurso. Contate seu representante do Salesforce
para obter mais informações.

NESTA SEÇÃO:

Criar, aplicar marca e distribuir um aplicativo móvel da comunidade do Salesforce personalizado

Não sabe escrever sequer uma linha de código? Sem problema! Com o Salesforce Mobile Publisher para Community Cloud, você
pode criar um aplicativo móvel totalmente com identidade de marca para suas comunidades do Lightning. O Mobile Publisher
permite que você personalize o nome do aplicativo, o ícone do aplicativo, as cores, a identidade de marca e a distribuição para o
Google Play e a Apple App Store. Crie portais, fóruns e sites interessantes usando modelos e temas prontos para uso, tudo sem um
desenvolvedor de aplicativos móveis. Desenvolva uma experiência personalizada com CRM e inteligência artificial e conecte dados
a soluções criadas pelo parceiro.

Ocultar componentes do aplicativo móvel com o Community Builder

Agora é mais fácil personalizar uma comunidade que tem uma aparência tão boa em dispositivos móveis quanto em um desktop.
Com o Community Builder, controle que componentes estão visíveis a usuários na visualização móvel.

Obtenha uma experiência de imagem melhor em dispositivos móveis

Muitos sites têm imagens criadas para uma experiência de desktop, com uma tela grande e uma conexão rápida. Tela de imagem
otimizada para dispositivos móveis cria uma versão das imagens mais adequada a uma tela pequena e uma conexão mais lenta.
Clientes que usam ativos de arquivo em comunidades agora têm uma tela de imagem otimizada para dispositivos móveis.
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Criar, aplicar marca e distribuir um aplicativo móvel da comunidade do Salesforce
personalizado
Não sabe escrever sequer uma linha de código? Sem problema! Com o Salesforce Mobile Publisher para Community Cloud, você pode
criar um aplicativo móvel totalmente com identidade de marca para suas comunidades do Lightning. O Mobile Publisher permite que
você personalize o nome do aplicativo, o ícone do aplicativo, as cores, a identidade de marca e a distribuição para o Google Play e a
Apple App Store. Crie portais, fóruns e sites interessantes usando modelos e temas prontos para uso, tudo sem um desenvolvedor de
aplicativos móveis. Desenvolva uma experiência personalizada com CRM e inteligência artificial e conecte dados a soluções criadas pelo
parceiro.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience nas edições Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer.

Quando: O Salesforce Mobile Publisher for Community Cloud estará disponível depois de 11 de fevereiro de 2019.

Como: Primeiro, sua organização deve licenciar o Salesforce Mobile Publisher para usar o recurso. Depois que o Mobile Publisher estiver
licenciado, use modelos, componentes do Lightning padrão ou personalizados e temas para personalizar sua comunidade do Lightning
para seus usuários móveis.

Depois de criar e personalizar sua comunidade, é hora de criar um projeto no Mobile Publisher. O projeto é o local em que você insere
informações da organização, carrega ativos e ícones com identidade de marca personalizados, escolhe as cores da sua marca e define
como distribuir seu aplicativo com identidade de marca a seus usuários. O Mobile Publisher o conduz pelas etapas de montagem do
seu aplicativo, teste beta do aplicativo e envio do aplicativo ao Google Play ou Apple App Store para aprovação.

Está acontecendo uma nova definição de identidade de marca depois de você ter publicado seu aplicativo com identidade de marca?
Entendemos, e estamos do seu lado. Você pode fazer atualizações a seus aplicativos com identidade de marca a qualquer momento, e
o Mobile Publisher o ajuda a colocar seus aplicativos atualizados nas mãos de seus usuários.

Pronto para começar? Contate seu representante do Salesforce para obter mais informações.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Mobile Publisher

Trailhead: Aplicativos móveis com marca com Mobile Publisher
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Ocultar componentes do aplicativo móvel com o Community Builder
Agora é mais fácil personalizar uma comunidade que tem uma aparência tão boa em dispositivos móveis quanto em um desktop. Com
o Community Builder, controle que componentes estão visíveis a usuários na visualização móvel.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Para ocultar um componente, selecione-o na página e então, no editor de propriedade, ative a opção Ocultar em dispositivo
móvel.

Você pode ativar ou desativar o ícone de olho para mostrar ou ocultar componentes no painel de navegação esquerdo.

No espaço de trabalho móvel, as guias que você vê na experiência de desktop não estão visíveis. No aplicativo de desktop, o ícone de
telefone permite que você saiba se um componente está oculto ou visível na experiência móvel.

Obtenha uma experiência de imagem melhor em dispositivos móveis
Muitos sites têm imagens criadas para uma experiência de desktop, com uma tela grande e uma conexão rápida. Tela de imagem
otimizada para dispositivos móveis cria uma versão das imagens mais adequada a uma tela pequena e uma conexão mais lenta. Clientes
que usam ativos de arquivo em comunidades agora têm uma tela de imagem otimizada para dispositivos móveis.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Quando as imagens otimizadas para dispositivos móveis são habilitadas, os usuários que visualizam uma comunidade do telefone
ou do tablet veem uma versão otimizada para dispositivo móvel da imagem. Essa preferência da comunidade é habilitada por padrão,
mas pode ser desabilitada nas configurações da comunidade.

Comunidades do Lightning: Tradução do Google, Emblemas de missão e
SEO aprimorado
Dê aos usuários de sua comunidade a capacidade de traduzir perguntas, publicações, comentários e respostas com a API de tradução
do Google Cloud. Aumente o engajamento dos membros com emblemas de missão. Melhore a otimização do mecanismo de pesquisa
(SEO) da sua comunidade com instantâneos de conteúdo e propriedades de SEO dinâmica para mais páginas de detalhes do objeto.

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. Caso você ainda não tenha feito essa atualização, não fique para trás.

Atualizar seletores no menu de navegação, artigos relacionados e artigos mais comentados por tópico

Se você estiver atualizando o modelo de sua comunidade para a versão Spring '19 usando uma atualização manual por meio de um

sinalizador de atualização  no Community Builder e substituições de CSS personalizadas, poderá ser necessário atualizar alguns
seletores de CSS. Atualize os seletores de CSS em seus componentes de Menu de navegação, Quadro de liderança de reputação,
Artigos relacionados e Artigos mais comentados por tópico para que seu CSS funcione como planejado.

Traduzir itens de feed em questão

Quando usuários possuem um interesse comum, mas não um idioma comum, você pode ajudar. Use a nova configuração de
tradução do Community Builder para realizar uma tradução com o menu do Google em cada item do feed. Traduza publicações,
perguntas, comentários e respostas. Mais de 50 idiomas estão disponíveis para manter as pessoas conversando. As traduções são
oferecidas por meio de uma chave de API de tradução do Google Cloud que você fornece.
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Aumentar o engajamento de membro com missões

Recursos úteis, como usar emblemas, são uma ótima maneira de manter seus usuários envolvidos em sua comunidade. No entanto,
atribuir emblemas manualmente pode ser demorado. Em vez disso, use o recurso de Missões para atribuir emblemas automaticamente.
Os gerentes de comunidade devem dizer quais ações fornecem um emblema e quando ele pode ser concedido e, em seguida, as
Missões toma conta do resto. E os membros podem ver quais emblemas ele ainda não ganharam, o que inspira tomar uma ação.

Mover itens de feed para um melhor local

Alguém fez uma ótima pergunta ou gerou uma pesquisa na discussão errada? Alguém publicou informações úteis para marketing,
mas no grupo de vendas? Em sua comunidade, você pode mover um item do feed, como uma publicação, pergunta ou pesquisa,
de um feed de grupo público para outro. Comentários e respostas de itens de feed se moverão com eles.

Ajudar seus membros a permanecerem no tópico

Você pode configurar o botão Perguntar para impedir que usuários selecionem um novo tópico ao fazerem perguntas em um tópico
selecionado. Por exemplo, um usuário seleciona o tópico Novos produtos e clica no botão Perguntar. Mas depois, no campo
Publicação, o usuário seleciona outro tópico. Para evitar uma possível confusão sobre o local de sua pergunta, use a nova propriedade
para ajudar seus usuários a manterem o foco e encontrarem facilmente seu caminho de volta.

Obter mais do CMS para Community Cloud (Beta)

Experimente maneiras mais fáceis de analisar e selecionar o conteúdo de CMS (antigo Conteúdo nativo). Trabalhe com operadores
aprimorados para selecionar o conteúdo dinamicamente para coleções e gerenciar suas conexões.

Usar a lista relacionada Arquivos para artigos do Knowledge em comunidades

Agora você pode ver a lista relacionada Arquivos para artigos do Knowledge em suas páginas de Detalhes do artigo da comunidade.

Votos favoráveis afetam cartões de influência e curtidas recebidas

Por que votos favoráveis não devem ter o mesmo impacto na influência como curtidas? Como um voto de confiança, votos favoráveis
agora são contados como curtidas e expostos no perfil de influência de um usuário.

Aprimoramentos de exportação de tema e modelo

Quando você exporta um modelo ou tema do Lightning que possui regiões bloqueadas, as regiões bloqueadas são mantidas na
versão exportada. Anteriormente, as regiões eram desbloqueadas quando os usuários criavam uma comunidade ou tema a partir
do item exportado. Nós também adicionamos o campo de Nome do editor para exportação de modelo e tema, que aparece no
assistente de Criação de comunidade e no AppExchange. Anteriormente, usávamos o nome de sua organização.

Comprovar sua vinculação com chamadas de API de navegação

Comunidades agora oferecem suporte a lightning-navigation, que vai ajudá-lo a evitar a navegação falha se o Salesforce
mudar formatos de URL no futuro.

Receber carregamentos de página mais rapidamente em sua comunidade

A rede de entrega de conteúdo (CDN) da Akamai para componentes estáticos do Lightning agora está ativada em todas as
comunidades novas e existentes. Uma CDN acelera o tempo de carregamento de página armazenando versões em cache em diversos
locais geográficos.

Adicionar hyperlinks às suas publicações na comunidade e comentários

Em feeds de comunidade, agora os membros podem adicionar links a publicações e comentários.

Fornecer mecanismos de pesquisa com instantâneos de conteúdo mais atuais

O Salesforce realiza uma captura de tela semanal do conteúdo público publicado de sua comunidade, o que funciona bem para a
maioria das atualizações. Mas digamos que você atualize o conteúdo de uma página com informações importantes e oportunas,
como mudanças de preços para uma venda relâmpago. Agora, em vez de aguardar pela atualização semanal, você pode tirar um
instantâneo a cada 24 horas para atualizar o conteúdo da página enviado para mecanismos de pesquisa.

Adicionar propriedades de SEO dinâmico a páginas de mais detalhes do objeto

Melhore os resultados de mecanismos de pesquisa e ajude clientes a encontrar o artigo, pergunta e informações de tópico que estão
buscando adicionando valores de SEO dinâmico.
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Ficar por dentro do seu SEO

Veja rapidamente quais objetos em sua comunidade do Lightning são indexados e estão disponíveis para mecanismos de pesquisa.

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.
Caso você ainda não tenha feito essa atualização, não fique para trás.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Se for o momento de atualizar sua comunidade, você verá um sinalizador de atualização  no Community Builder. Siga as
instruções para atualizar sua comunidade.

Importante:  Antes de atualizar sua comunidade, certifique-se de revisar Atualizar sua comunidade para compreender como a
atualização pode afetar sua comunidade. Confira também Migrar substituições de CSS para verificar as alterações de seletor que
podem afetar seu CSS personalizado. Em seguida, faça um teste em um sandbox antes de atualizar sua organização de produção.
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.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizar seletores no menu de navegação, artigos relacionados e artigos mais comentados por tópico

Atualizar seletores no menu de navegação, artigos relacionados e artigos mais
comentados por tópico
Se você estiver atualizando o modelo de sua comunidade para a versão Spring '19 usando uma atualização manual por meio de um

sinalizador de atualização  no Community Builder e substituições de CSS personalizadas, poderá ser necessário atualizar alguns
seletores de CSS. Atualize os seletores de CSS em seus componentes de Menu de navegação, Quadro de liderança de reputação, Artigos
relacionados e Artigos mais comentados por tópico para que seu CSS funcione como planejado.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Atualize os seguintes seletores de CSS.

Menu de navegação

Tabela 1: Link do item de menu de início

Novo seletorSeletores anteriores

.comm-navigation .comm-navigation__item
a[data-type="home"]

.forceCommunityNavigationMenu

.homeLink.forceCommunityNavigationMenu

.homeButton.comm-navigation

.slds-list__item a[data-type="home"]
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Tabela 2: Item de menu do nível superior

Novo seletorSeletores anteriores

.comm-navigation .comm-navigation__list >

.slds-list__item > .comm-navigation__item

.forceCommunityNavigationMenu .menuItem

.forceCommunityGlobalNavigation

.navigationMenuNode

.comm-navigation .comm-navigation__list >

.slds-list__item

Inclui acionadores de submenu.

Tabela 3: Link do item de menu de nível superior atual

Novo seletorSeletores anteriores

.comm-navigation .comm-navigation__list >

.slds-list__item> .comm-navigation__item
> .slds-is-active

.forceCommunityNavigationMenu .current

.forceCommunityGlobalNavigation

.menuItem.current

.comm-navigation .comm-navigation__list >

.slds-list__item > .slds-is-active

Tabela 4: Links de itens de menu de nível superior

Novo seletorSeletores anteriores

.comm-navigation .comm-navigation__list >

.slds-list__item> .comm-navigation__item
> a

.forceCommunityNavigationMenu .menuItemLink

.forceCommunityNavigationMenu
a.menuItemLink

.comm-navigation .comm-navigation__list >

.slds-list__item> .comm-navigation__item
> button

.forceCommunityNavigationMenu .menuItem

.menuItemLink

.forceCommunityNavigationMenu .menuItem a

.forceCommunityNavigationMenu .menuItem
a.menuItemLink

.comm-navigation .comm-navigation__list >

.slds-list__item > a

.comm-navigation .comm-navigation__list >

.slds-list__item > button
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Tabela 5: Itens de submenu

Novo seletorSeletores anteriores

.comm-navigation

.slds-list_vertical.slds-is-nested

.comm-navigation__item

.forceCommunityNavigationMenu .subMenuItem

.comm-navigation

.slds-list_vertical.slds-is-nested

.slds-list__item

Tabela 6: Item de submenu ativo

Novo seletorSeletores anteriores

.comm-navigation

.slds-list_vertical.slds-is-nested

.comm-navigation__item .slds-is-active

.forceCommunityNavigationMenu

.subMenuItem.current

.comm-navigation

.slds-list_vertical.slds-is-nested

.slds-list__item .slds-is-active

Tabela 7: Link de acionador de submenu

Novo seletorSeletores anteriores

.comm-navigation .comm-navigation__item
button:enabled

.forceCommunityNavigationMenu .triggerLink

..forceCommunityNavigationMenu

.triggerLabel

.comm-navigation .slds-list__item
button:enabled

Tabela 8: Ícone de acionador de submenu Ícone

Novo seletorSeletores anteriores

.comm-navigation .comm-navigation__item
button:enabled .slds-icon_container

.forceCommunityNavigationMenu .triggerLink

.forceIcon

.comm-navigation .slds-list__item
button:enabled .slds-icon_container

Tabela 9: Itens de menu

Novo seletorSeletores anteriores

.comm-navigation .comm-navigation__item

.forceCommunityNavigationMenu

.navigationMenu li

.comm-navigation .slds-list__item
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Inclui itens de submenu e nível superior.

Tabela 10: Links de itens de menu

Novo seletorSeletores anteriores

.comm-navigation .comm-navigation__item
a.comm-navigation .comm-navigation__item
button

.forceCommunityNavigationMenu a

.forceCommunityNavigationMenu
a.menuItemLink

.comm-navigation .slds-list__item a

.comm-navigation .slds-list__item button

Inclui itens de submenu e nível superior.

Tabela 11: Itens de submenu

Novo seletorSeletores anteriores

.comm-navigation

.slds-list_vertical.slds-is-nested

.comm-navigation__item

.forceCommunityNavigationMenu

.subMenuItem.comm-navigation

.slds-list_vertical.slds-is-nested

.slds-list__item

Tabela 12: Links de itens de submenu

Novo seletorSeletores anteriores

.comm-navigation

.slds-list_vertical.slds-is-nested

.comm-navigation__item a

.comm-navigation

.slds-list_vertical.slds-is-nested

.comm-navigation__item

Quadro de liderança de reputação

Tabela 13: Linha de quadro de liderança de reputação

Novo seletorSeletores anteriores

.comm-leaderboard .comm-leaderboard__item
.forceCommunityReputationLeaderboardRow.comm-leaderboard
li

Artigos relacionados

Tabela 14: Itens de lista de artigos

Novo seletorSeletores anteriores

.comm-related-articles

.comm-related-articles__item

.selfServiceSimilarArticles

.base-simple-item

.comm-related-articles li
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Tabela 15: Links de artigos

Novo seletorSeletores anteriores

.comm-related-articles

.comm-related-articles__item a

.selfServiceSimilarArticles .item-title

.selfServiceSimilarArticles

.item-title-link

.comm-related-articles li a

Artigos mais comentados por tópico

Tabela 16: Itens de lista de artigos

Novo seletorSeletores anteriores

.comm-topic-trending-articles

.comm-topic-trending-articles__item

.selfServiceTopicTrendingArticles

.base-simple-item

.comm-topic-trending-articles li

Tabela 17: Links de artigos

Novo seletorSeletores anteriores

.comm-topic-trending-articles

.comm-topic-trending-articles__item a

.selfServiceTopicTrendingArticles

.item-title-link

.selfServiceTopicTrendingArticles a

.comm-topic-trending-articles li a

Traduzir itens de feed em questão
Quando usuários possuem um interesse comum, mas não um idioma comum, você pode ajudar. Use a nova configuração de tradução
do Community Builder para realizar uma tradução com o menu do Google em cada item do feed. Traduza publicações, perguntas,
comentários e respostas. Mais de 50 idiomas estão disponíveis para manter as pessoas conversando. As traduções são oferecidas por
meio de uma chave de API de tradução do Google Cloud que você fornece.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Um usuário pode traduzir um item do feed para o idioma padrão ou selecionar um idioma diferente.

• Para traduzir o item do feed para o idioma padrão, clique em Traduzir com Google.

Para membros da comunidade, o idioma padrão vem da localidade que é configurada no perfil do usuário. Para usuários convidados,
ele vem da localidade definida no navegador do usuário.

• Para selecionar um idioma, clique no ícone de menu .

Após a tradução, Traduzir com Google muda para Exibir original, portanto é fácil voltar para o idioma original.

Como: No Community Builder, vá para Configurações > Idiomas e insira sua chave de API de tradução do Google Cloud.

289

Comunidades do Lightning: Tradução do Google, Emblemas
de missão e SEO aprimorado

Notas da versão do Salesforce Spring '19



Após validar e salvar sua chave, um menu de Traduzir com Google aparece em todos os itens de feed em sua comunidade.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Adicionar um botão de Traduzir a itens de feed em comunidades (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)
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Aumentar o engajamento de membro com missões
Recursos úteis, como usar emblemas, são uma ótima maneira de manter seus usuários envolvidos em sua comunidade. No entanto,
atribuir emblemas manualmente pode ser demorado. Em vez disso, use o recurso de Missões para atribuir emblemas automaticamente.
Os gerentes de comunidade devem dizer quais ações fornecem um emblema e quando ele pode ser concedido e, em seguida, as Missões
toma conta do resto. E os membros podem ver quais emblemas ele ainda não ganharam, o que inspira tomar uma ação.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Você pode criar missões com base nas seguintes ações:

• Atualizar uma imagem do perfil

• Criar publicações ou fazer perguntas

• Comentar em publicações ou responder perguntas

• Dar e receber curtidas

• Receber uma melhor resposta ou marcar uma resposta como sendo a melhor resposta

Por exemplo, você pode criar uma missão que dê aos usuários um emblema quando eles publicarem pela centésima vez.

Os membros são notificados quando eles recebem um emblema e podem vê-lo em sua página de perfil. Selecionar Exibir tudo no
cartão de emblemas abre uma página que exibe todos os emblemas do usuário, ganhos e não ganhos.

Mover itens de feed para um melhor local
Alguém fez uma ótima pergunta ou gerou uma pesquisa na discussão errada? Alguém publicou informações úteis para marketing, mas
no grupo de vendas? Em sua comunidade, você pode mover um item do feed, como uma publicação, pergunta ou pesquisa, de um
feed de grupo público para outro. Comentários e respostas de itens de feed se moverão com eles.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Administradores e usuários do sistema com a permissão Moderar feeds de comunidades podem mover itens de feed de um
feed de grupo público para outro.

Por quê: Coloque publicações, perguntas e pesquisas no melhor lugar, mantenha informações relacionadas juntas e ajude seus usuários
a encontrar seu melhor público.
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Como: Em um feed de grupo público, vá até o menu de estouro de uma publicação, pergunta ou pesquisa e selecione Mover. Na janela
pop-up Mover, selecione o feed de grupo público para o qual deseja mover o item e clique em Mover.

Nota:  Não é possível mover itens de feed de ou para grupos somente transmissão públicos.

Quando você move um item:

• Menções são preservadas.

• Anúncios se tornam anúncios no grupo de destino.

• As coisas que estão incluídas ou anexadas no item do feed permanecem incluídas ou anexadas.

Por exemplo, itens movidos trazem suas respostas, comentários, tópicos, favoritos, anexos e outras entidades relacionadas com eles.
Se uma resposta for marcada como a melhor, o status será preservado.

Nota:  Para mover uma publicação fixada, desafixe-a primeiro.

Os usuários recebem notificações sobre o item do feed movido de acordo com suas preferências. Portanto, presumindo que os usuários
optaram pela configuração de notificação relacionada:
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• Pessoas que seguem o grupo de destino são notificadas.

• Quando a pessoa que moveu o item do feed também for um seguidor do grupo de destino, essa pessoa é notificada.

• Pessoas que são mencionadas no item do feed são notificadas sobre a menção.

• O autor do item movido não é notificado porque autores não são notificados sobre suas ações de publicação.

API REST do Chatter e Chatter no Apex oferecem suporte para a movimentação de publicações de em grupo público para outro.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Mover itens de feed de um feed de grupo público para outro (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Ajudar seus membros a permanecerem no tópico
Você pode configurar o botão Perguntar para impedir que usuários selecionem um novo tópico ao fazerem perguntas em um tópico
selecionado. Por exemplo, um usuário seleciona o tópico Novos produtos e clica no botão Perguntar. Mas depois, no campo Publicação,
o usuário seleciona outro tópico. Para evitar uma possível confusão sobre o local de sua pergunta, use a nova propriedade para ajudar
seus usuários a manterem o foco e encontrarem facilmente seu caminho de volta.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Membros com as permissões Criar e configurar comunidades e Exibir definição configuração podem configurar propriedades
do componente.

Como: No Community Builder, abra o gerenciador de propriedade para o botão Perguntar ou Entrar em contato com o suporte e
perguntar e selecione Bloquear seleção de tópico em perguntas em tópicos.

Quando os usuários fazem perguntas em um feed de tópico, eles são impedidos de selecionar um novo tópico no campo Publicar em.
Em vez disso, esse tópico é de apenas leitura.
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Obter mais do CMS para Community Cloud (Beta)
Experimente maneiras mais fáceis de analisar e selecionar o conteúdo de CMS (antigo Conteúdo nativo). Trabalhe com operadores
aprimorados para selecionar o conteúdo dinamicamente para coleções e gerenciar suas conexões.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Essa versão aberta está disponível a todas as comunidades
automaticamente, mas você precisa habilitar o Gerenciamento de conteúdo em Espaços de trabalho da comunidade.

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.

Quando: A habilidade de adicionar vídeos no Conteúdo de CMS está disponível em ambientes de sandbox agora. A habilidade de
adicionar vídeo em ambientes de produção estará disponível logo após o lançamento.

Quem: O Gerenciamento de conteúdo está disponível a qualquer pessoa com permissões para usar os Espaços de trabalho da comunidade
para criar conteúdo e a qualquer pessoa com acesso ao Community Builder para adicionar conteúdo a uma página.

O quê: Estes são alguns dos novos recursos e melhorias.

• Conteúdo nativo agora é chamado de Conteúdo de CMS.
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• Insira hyperlinks e vídeos em linha e formate o texto no editor de rich text ao criar conteúdo.

• Coleções dinâmicas oferecem suporte para operadores AND e OR para obter o conteúdo certo para exibição.

• Remova o acesso a um objeto do Salesforce CRM previamente aprovado.

• Crie e controle coleções de conteúdo de CMS manualmente adicionando e removendo conteúdo específico.

• Exclua coleções desatualizadas ou indesejáveis.

• Encontre coisas mais rapidamente mesmo que sua coleção de conteúdo cresça com novos filtros para obter resultados mais
direcionados.

• Selecione de novas opções de layout. Por exemplo, os títulos podem ser links para detalhes do conteúdo e você não precisa usar
um botão em seu layout para fornecer a navegação.

• Identifique URLs externos que precisam ser colocados na lista de permissões.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Ajuda do Salesforce: Política de segurança do conteúdo (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

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

Usar a lista relacionada Arquivos para artigos do Knowledge em comunidades
Agora você pode ver a lista relacionada Arquivos para artigos do Knowledge em suas páginas de Detalhes do artigo da comunidade.

Onde: Essa alteração se aplica a Comunidades do Lightning com o Lightning Knowledge ativado. O Lightning Knowledge está disponível
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: Usuários de comunidade internos podem ver arquivos carregados em uma lista relacionada Arquivos para um artigo do Knowledge
que eles podem ver. Os usuários da comunidade externa visualizam arquivos carregados em uma lista relacionada Arquivos quando a
visibilidade estiver definida como AllUsers e eles puderem visualizar o artigo do Knowledge associado.

Como: No Community Builder, adicione o componente de Lista relacionada de registros a uma página de Detalhes do artigo.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Lista relacionada de registros

Artigo do Knowledge: Visibilidade padrão para arquivos compartilhados em registros (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Votos favoráveis afetam cartões de influência e curtidas recebidas
Por que votos favoráveis não devem ter o mesmo impacto na influência como curtidas? Como um voto de confiança, votos favoráveis
agora são contados como curtidas e expostos no perfil de influência de um usuário.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e disponível nas
edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Se você ativou votos favoráveis em sua comunidade, os novos votos favoráveis contarão em relação à influência e às curtidas
recebidas.
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Aprimoramentos de exportação de tema e modelo
Quando você exporta um modelo ou tema do Lightning que possui regiões bloqueadas, as regiões bloqueadas são mantidas na versão
exportada. Anteriormente, as regiões eram desbloqueadas quando os usuários criavam uma comunidade ou tema a partir do item
exportado. Nós também adicionamos o campo de Nome do editor para exportação de modelo e tema, que aparece no assistente de
Criação de comunidade e no AppExchange. Anteriormente, usávamos o nome de sua organização.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Comprovar sua vinculação com chamadas de API de navegação
Comunidades agora oferecem suporte a lightning-navigation, que vai ajudá-lo a evitar a navegação falha se o Salesforce
mudar formatos de URL no futuro.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning: Navegação no aplicativo do Lightning Experience e Salesforce móvel usando
referências de página (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning: tipos de pageReference (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Receber carregamentos de página mais rapidamente em sua comunidade
A rede de entrega de conteúdo (CDN) da Akamai para componentes estáticos do Lightning agora está ativada em todas as comunidades
novas e existentes. Uma CDN acelera o tempo de carregamento de página armazenando versões em cache em diversos locais geográficos.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Essa configuração não afeta nenhuma versão do aplicativo
Salesforce.

296

Comunidades do Lightning: Tradução do Google, Emblemas
de missão e SEO aprimorado

Notas da versão do Salesforce Spring '19

https://developer.salesforce.com/docs/component-library/documentation/lwc/lwc.use_navigate
https://developer.salesforce.com/docs/component-library/documentation/lwc/lwc.use_navigate
https://developer.salesforce.com/docs/component-library/documentation/lwc/lwc.reference_page_reference_type
https://developer.salesforce.com/docs/component-library/documentation/lwc/lwc.reference_page_reference_type


Como: Essa configuração ativa a entrega do Lightning CDN para JavaScript estáticos na estrutura do Componente do Lightning. Ela não
distribui os metadados nem os dados da sua organização em uma CDN. A CDN do Lightning é diferente da CDN de Comunidades. Veja
Configurar a rede de entrega de conteúdo da Community Cloud para obter mais informações.

Nota:  Se você tiver problemas, garanta que https://static.lightning.force.com  seja adicionado a qualquer
lista de permissões ou firewall que sua empresa opere e pergunte ao departamento de TI se o firewall da sua empresa bloqueia
conteúdo da CDN da Akamai.

CONSULTE TAMBÉM:

https://help.salesforce.com/articleView?id=community_builder_cdn.htm&type=5

Adicionar hyperlinks às suas publicações na comunidade e comentários
Em feeds de comunidade, agora os membros podem adicionar links a publicações e comentários.

CONSULTE TAMBÉM:

Adicionar hyperlinks às suas publicações e comentários

IdeaExchange: botão de hiperlink no Lightning para publicações do Chatter

Fornecer mecanismos de pesquisa com instantâneos de conteúdo mais atuais
O Salesforce realiza uma captura de tela semanal do conteúdo público publicado de sua comunidade, o que funciona bem para a maioria
das atualizações. Mas digamos que você atualize o conteúdo de uma página com informações importantes e oportunas, como mudanças
de preços para uma venda relâmpago. Agora, em vez de aguardar pela atualização semanal, você pode tirar um instantâneo a cada 24
horas para atualizar o conteúdo da página enviado para mecanismos de pesquisa.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Para acessar as configurações de Instantâneo de conteúdo no Community Builder, primeiro, você deve configurar um domínio
preferido para sua comunidade. Em seguida, após atualizar o conteúdo da página e publicar suas alterações, na guia de configurações
de SEO, selecione a página na lista suspensa Página publicada e clique em Atualizar instantâneo.
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Adicionar propriedades de SEO dinâmico a páginas de mais detalhes do objeto
Melhore os resultados de mecanismos de pesquisa e ajude clientes a encontrar o artigo, pergunta e informações de tópico que estão
buscando adicionando valores de SEO dinâmico.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Diversas versões atrás, adicionamos propriedades de SEO editáveis e dinâmicas a páginas de detalhes de objeto no Community
Builder, mas as páginas de detalhes de Artigo, Pergunta e Tópico perdiam toda a diversão. Mas a festa deles começa agora! Nas propriedades
das páginas, você pode usar expressões para adicionar o título de página dinâmica e valores de descrição do registro associado, junto
com marcas de metadados dinâmicas.
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Ficar por dentro do seu SEO
Veja rapidamente quais objetos em sua comunidade do Lightning são indexados e estão disponíveis para mecanismos de pesquisa.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Nós adicionamos a capacidade de disponibilizar objetos e campos para indexação na versão Summer '18, mas era difícil saber
quais objetos eram públicos sem abrir o Perfil de usuário convidado. Agora exibimos quais objetos podem ser acessados na guia de
configurações de SEO no Community Builder, junto com o número de registros indexados.

Como: Na guia de configurações de SEO, configure quais objetos são públicos usando o Perfil de usuário convidado e crie páginas de
objeto adequadas. Após publicar sua comunidade, aguarde alguns minutos para que a tabela apareça.
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Dica:  Para ver a página de SEO na área de Configurações, ative o acesso público na página de configurações Geral. Páginas
privadas não podem ser indexadas.

Componentes do Lightning em comunidades: Componentes do Lightning
Container, Einstein Next Best Action e Rastreamento de desvio de caso
Crie e reutilize componentes criados com estruturas de UI de terceiros como React, Vue, Angular 2.0 e incorpore-os em uma comunidade.
Entregue a oferta certa no momento certo com o Einstein Next Best Action, inteligência artificial criada para o Community Cloud. Capture
o feedback do quão útil o conteúdo de sua comunidade é com o componente de Rastreamento de desvio.

NESTA SEÇÃO:

Usar componentes personalizados da Web do Lightning em comunidades

O Spring '19 introduziu um novo tipo de componente do Lightning chamado de componente da Web do Lightning. Como um
desenvolvedor, você pode criar componentes personalizados da Web do Lightning que os administradores podem arrastar para
páginas de comunidade. Os componentes da Web do Lightning são elementos HTML personalizados criados usando HTML e
JavaScript moderno. Componentes da Web do Lightning e componentes Aura (que antes chamávamos de componentes do
Lightning) podem trabalhar junto em uma página. Para administradores e usuários finais, ambos aparecem como componentes do
Lightning.

Aproveitar ao máximo seu código com os componentes do Lightning Container em comunidades

Tem uma experiência de site ou código existente que não pode replicar facilmente em sua comunidade do Salesforce usando
componentes do Lightning padrão? Agora que suportamos lightning:container  em Comunidades, você poderá reutilizar
seu código existente. Integre facilmente seus aplicativos novos ou existentes criados em React, Angular, Vue ou em outras estruturas
JavaScript de terceiros (ou software de código aberto) com lightning:container  em aplicativos Lightning.

Ações e ofertas recomendadas a seus usuários (disponível ao público em geral)

Recomende ações e sugira ideias com o componente do Einstein Next Best Action. Disponível em páginas de registro do Lightning,
esse componente usa estratégias de ação que aplicam as regras de negócios e modelos preditivos de sua organização para exibir
ofertas e ações sensíveis ao contexto, como uma atualização, um desconto ou uma tarefa. Ao usar o Strategy Builder de Next Best
Action, você define as condições e regras que determinam quais recomendações exibir aos seus usuários. Esse componente está
disponível como parte do Einstein Next Best Action.

Capturar o feedback sobre a utilidade do conteúdo da comunidade

Você disponibiliza artigos do Knowledge para sua comunidade para ajudar os usuários a encontrarem respostas para suas maiores
dúvidas. Mas você pode dizer se um artigo foi útil? Use o componente de Rastreamento de desvio no Community Builder para
perguntar aos usuários sobre a eficiência do seu conteúdo. Ofereça a eles um conjunto personalizado de respostas e colete seu
feedback em sua organização do Salesforce.

Ajudar clientes a obter respostas rapidamente e diminuir a carga do seu suporte

Quando membros tiverem perguntas, forneça suas melhores informações e permita que eles mesmos se ajudem. Configure os
botões Perguntar e Entrar em contato com o suporte e perguntar para responder com artigos pertinentes e respostas anteriores
quando usuários fizerem perguntas. Os membros podem cancelar uma pergunta quando obtiverem uma resposta ou podem
continuar publicando sua pergunta.

Adicionar um botão para permitir que membros da comunidade solicitem uma chamada do suporte

Não deixe os membros esperando. Adicione o componente Botão e fluxo de solicitação de contato à sua comunidade ou ao portal
para permitir que membros solicitem que o suporte ao cliente ligue para eles de volta. Quando um usuário clica no botão Solicitar
ajuda, um pop-up é exibido para o usuário inserir seu problema e detalhes de contato.
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Estilizar seus botões com mais propriedades de estilo

Nós adicionamos brilho a componentes de botão no Community Builder. As novas propriedades de estilo oferecem a você mais
controle sobre o visual de um botão e permitem que você deixe seus botões de acordo com o tema de sua comunidade. Defina o
tamanho, o formato, a posição do texto e cores certas nas propriedades do botão.

Adicionar estilos aos seus tópicos em destaque

Adicione estilo ao texto do tópicos em destaque, defina a largura do segundo plano do texto e dê um formato à borda do título.
Um novo link no gerenciador de propriedade permite que você mude facilmente da configuração das propriedades em um
componente de Tópicos em destaque para configuração dos tópicos em destaque para sua comunidade.

Definir uma ordem de classificação de feed padrão no Community Builder

Defina uma ordem de classificação padrão em feeds para oferecer a membros e convidados da comunidade a experiência inicial
que você deseja. Se os usuários desejarem alterar a ordem de classificação em seu modo de exibição, a seleção deles será persistente.
Todos ficam felizes!

Use edição em linha em detalhes do registro

Os detalhes de registro agora dão suporte para edição em linha em comunidades, assim como em qualquer outro lugar no Lightning
Experience.

Tomar o controle de opções em listas de registros

Ultimamente, você pode não somente fazer muito mais de uma lista de registros, mas também pode controlar quais opções estão
disponíveis. Novos controles permitem que você deixe que colegas editem a lista de registros sem enviá-los para os detalhes do
registro, exiba ou oculte os botões de ação e exiba ou oculte a barra de pesquisa.

Obter mais componentes em seu modelo de portal de conta do cliente

Agora estão disponíveis mais três componentes no modelo de comunidade do Portal de conta do cliente: Tópicos em destaque,
Descrição de tópico e Título. Tópicos em destaque e Título estão disponíveis em todos os tipos de página. A Descrição do tópico
está disponível para páginas de tópicos.

Usar componentes personalizados da Web do Lightning em comunidades
O Spring '19 introduziu um novo tipo de componente do Lightning chamado de componente da Web do Lightning. Como um
desenvolvedor, você pode criar componentes personalizados da Web do Lightning que os administradores podem arrastar para páginas
de comunidade. Os componentes da Web do Lightning são elementos HTML personalizados criados usando HTML e JavaScript moderno.
Componentes da Web do Lightning e componentes Aura (que antes chamávamos de componentes do Lightning) podem trabalhar
junto em uma página. Para administradores e usuários finais, ambos aparecem como componentes do Lightning.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience nas edições Essentials,
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Componentes da Web do Lightning (disponível ao público em geral)

Guia do desenvolvedor de componentes da Web do Lightning: Configurar um componente para comunidades do Lightning (pode
estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

301

Componentes do Lightning em comunidades: Componentes
do Lightning Container, Einstein Next Best Action e

Rastreamento de desvio de caso

Notas da versão do Salesforce Spring '19

http://developer.salesforce.com/docs/component-library/documentation/lwc/lwc.use_config_for_community_builder
http://developer.salesforce.com/docs/component-library/documentation/lwc/lwc.use_config_for_community_builder


Aproveitar ao máximo seu código com os componentes do Lightning Container em
comunidades
Tem uma experiência de site ou código existente que não pode replicar facilmente em sua comunidade do Salesforce usando componentes
do Lightning padrão? Agora que suportamos lightning:container  em Comunidades, você poderá reutilizar seu código
existente. Integre facilmente seus aplicativos novos ou existentes criados em React, Angular, Vue ou em outras estruturas JavaScript de
terceiros (ou software de código aberto) com lightning:container  em aplicativos Lightning.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning: Lightning Container (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Blog de desenvolvedores do Salesforce: Componente do Lightning Container (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Blog de desenvolvedores do Salesforce: Introdução das novas opções de política de segurança do conteúdo (pode estar desatualizado
ou indisponível durante a visualização da versão)

Ações e ofertas recomendadas a seus usuários (disponível ao público em geral)
Recomende ações e sugira ideias com o componente do Einstein Next Best Action. Disponível em páginas de registro do Lightning, esse
componente usa estratégias de ação que aplicam as regras de negócios e modelos preditivos de sua organização para exibir ofertas e
ações sensíveis ao contexto, como uma atualização, um desconto ou uma tarefa. Ao usar o Strategy Builder de Next Best Action, você
define as condições e regras que determinam quais recomendações exibir aos seus usuários. Esse componente está disponível como
parte do Einstein Next Best Action.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Enterprise, Professional e Unlimited.

Quem: Quando um usuário aceita uma sugestão, 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 você criou uma estratégia de ação que exibe dois fluxos recomendados quando uma descrição de caso incluir
"benefícios de cartão de crédito". Um fluxo oferece um novo cartão com recompensas de viagens e o outro oferece um novo cartão de
crédito com menores taxas de juros e tarifas. Se seu cliente criar um caso que inclui a frase de chave, ele verá as duas ações sugeridas.
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A API REST do Chatter e o Chatter no Apex oferecem suporte ao Einstein Next Best Action.

CONSULTE TAMBÉM:

Einstein Next Best Action: Usar estratégias para recomendar ações e ofertas (disponível ao público em geral)

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

Capturar o feedback sobre a utilidade do conteúdo da comunidade
Você disponibiliza artigos do Knowledge para sua comunidade para ajudar os usuários a encontrarem respostas para suas maiores
dúvidas. Mas você pode dizer se um artigo foi útil? Use o componente de Rastreamento de desvio no Community Builder para perguntar
aos usuários sobre a eficiência do seu conteúdo. Ofereça a eles um conjunto personalizado de respostas e colete seu feedback em sua
organização do Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Descubra o quanto o conteúdo sugerido ajuda seus usuários.

Como: No Community Builder, arraste o componente de Rastreamento de desvio em qualquer página de Detalhes de feed, Detalhes
da pergunta ou Detalhes do artigo. Meça a eficiência do artigo criando relatórios com o Pacote de relatório de desvio de caso do Salesforce
para comunidades do Lightning. Os relatórios o ajudam a planejar sua estratégia de conteúdo em relação a dados reais.
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Ajudar clientes a obter respostas rapidamente e diminuir a carga do seu suporte
Quando membros tiverem perguntas, forneça suas melhores informações e permita que eles mesmos se ajudem. Configure os botões
Perguntar e Entrar em contato com o suporte e perguntar para responder com artigos pertinentes e respostas anteriores quando usuários
fizerem perguntas. Os membros podem cancelar uma pergunta quando obtiverem uma resposta ou podem continuar publicando sua
pergunta.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Você também pode configurar as propriedades de Métricas de sugestão no botão para coletar dados sobre a eficiência de
suas sugestões. Use essas informações para identificar falhas e ajuste sua base de conhecimento.
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Como: No Community Builder, coloque um botão Perguntar ou Entrar em contato com o suporte e perguntar em uma página e defina
suas propriedades.

Adicionar um botão para permitir que membros da comunidade solicitem uma
chamada do suporte
Não deixe os membros esperando. Adicione o componente Botão e fluxo de solicitação de contato à sua comunidade ou ao portal para
permitir que membros solicitem que o suporte ao cliente ligue para eles de volta. Quando um usuário clica no botão Solicitar ajuda, um
pop-up é exibido para o usuário inserir seu problema e detalhes de contato.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Comunidades: Permitir que seus clientes solicitem uma chamada do suporte

305

Componentes do Lightning em comunidades: Componentes
do Lightning Container, Einstein Next Best Action e

Rastreamento de desvio de caso

Notas da versão do Salesforce Spring '19



Estilizar seus botões com mais propriedades de estilo
Nós adicionamos brilho a componentes de botão no Community Builder. As novas propriedades de estilo oferecem a você mais controle
sobre o visual de um botão e permitem que você deixe seus botões de acordo com o tema de sua comunidade. Defina o tamanho, o
formato, a posição do texto e cores certas nas propriedades do botão.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: As novas propriedades de estilo estão disponíveis nestes botões.

• Entrar em contato com o suporte

• Entrar em contato com o suporte e perguntar

• Perguntar

• Seguir

As novas propriedades se parecem assim para o botão Perguntar.

Adicionar estilos aos seus tópicos em destaque
Adicione estilo ao texto do tópicos em destaque, defina a largura do segundo plano do texto e dê um formato à borda do título. Um
novo link no gerenciador de propriedade permite que você mude facilmente da configuração das propriedades em um componente
de Tópicos em destaque para configuração dos tópicos em destaque para sua comunidade.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: No Community Builder, selecione um componente de Tópicos em destaque ou Tópicos e feeds em destaque e configure suas
propriedades. Quando estiver pronto para configurar tópicos em destaque para sua comunidade, clique no link Adicionar ou Editar
tópicos em destaque no gerenciador de propriedades. Você chega ao Espaço de trabalho de gerenciamento de conteúdo bem onde
você pode trabalhar na configuração de tópico em destaque para a comunidade.
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CONSULTE TAMBÉM:

Estilizar seus botões com mais propriedades de estilo

Definir uma ordem de classificação de feed padrão no Community Builder
Defina uma ordem de classificação padrão em feeds para oferecer a membros e convidados da comunidade a experiência inicial que
você deseja. Se os usuários desejarem alterar a ordem de classificação em seu modo de exibição, a seleção deles será persistente. Todos
ficam felizes!

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Confira as novas opções de classificação padrão nesses componentes.

• Feed

• Feed compacto

• Tópicos e feeds em destaque

• Resultados da pesquisa
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Como: Para definir uma ordem de classificação padrão, no Community Builder, selecione um componente de Feed, Feed compacto ou
Tópicos e feeds em destaque e altere suas propriedades.

CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange: opção "Classificar por" salva para usuário ou sessão no modelo de Atendimento ao cliente (Napili)

IdeaExchange: Alterar a comunidade de visão geral de discussões da ordem de classificação padrão

IdeaExchange: Classificação padrão do Chatter Answers em comunidades (feed compacto)

Use edição em linha em detalhes do registro
Os detalhes de registro agora dão suporte para edição em linha em comunidades, assim como em qualquer outro lugar no Lightning
Experience.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota:  Essa habilidade não está disponível para uso em celular ou tablet.

CONSULTE TAMBÉM:

Tomar o controle de opções em listas de registros

Tomar o controle de opções em listas de registros
Ultimamente, você pode não somente fazer muito mais de uma lista de registros, mas também pode controlar quais opções estão
disponíveis. Novos controles permitem que você deixe que colegas editem a lista de registros sem enviá-los para os detalhes do registro,
exiba ou oculte os botões de ação e exiba ou oculte a barra de pesquisa.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Selecione quais opções do componente deseja incluir para seus clientes.
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Nota:  Essas opções não estão disponíveis para uso em dispositivos móveis ou tablet.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Componente da lista de registro (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Obter mais componentes em seu modelo de portal de conta do cliente
Agora estão disponíveis mais três componentes no modelo de comunidade do Portal de conta do cliente: Tópicos em destaque, Descrição
de tópico e Título. Tópicos em destaque e Título estão disponíveis em todos os tipos de página. A Descrição do tópico está disponível
para páginas de tópicos.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Públicos: Fórmulas personalizadas, mais critérios e um editor atualizado
O recurso Público no Community Builder é mais robusto. Para públicos ainda mais focados, crie fórmulas de critérios personalizadas e
use tipos de critérios adicionais. Por fim, mas não menos importante, atualizamos o editor, tornando-o mais simples e mais fácil de ler.

NESTA SEÇÃO:

Faça mais de forma mais fácil com o Editor de públicos atualizado

Crie linhas ilimitadas e vincule-as da maneira como desejar usando a lógica personalizada no editor atualizado.

Criar fórmulas de público personalizadas

Crie públicos altamente direcionados vinculando critérios que usam lógica personalizada. Por exemplo, direcione todos os clientes
que sejam de alto valor E vivam em San Francisco OU em Los Angeles.

Aumentar os recursos de público com novos critérios e tipos de dados

Agora você pode direcionar públicos com base nas permissões padrão e personalizadas atribuídas a seus usuários. Por exemplo,
crie um público de moderadores selecionando todos os usuários com as permissões "Moderar feeds de comunidades". Você também
pode usar tipos de dados de campo extra ao criar públicos com base em campos no objeto do usuário. Nós adicionamos moeda,
lista de seleção múltipla e data.
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Faça mais de forma mais fácil com o Editor de públicos atualizado
Crie linhas ilimitadas e vincule-as da maneira como desejar usando a lógica personalizada no editor atualizado.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Criar fórmulas de público personalizadas
Crie públicos altamente direcionados vinculando critérios que usam lógica personalizada. Por exemplo, direcione todos os clientes que
sejam de alto valor E vivam em San Francisco OU em Los Angeles.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Comece criando sua lógica personalizada selecionando A condição personalizada é atendida na lista suspensa O público
corresponde quando.

Aumentar os recursos de público com novos critérios e tipos de dados
Agora você pode direcionar públicos com base nas permissões padrão e personalizadas atribuídas a seus usuários. Por exemplo, crie
um público de moderadores selecionando todos os usuários com as permissões "Moderar feeds de comunidades". Você também pode
usar tipos de dados de campo extra ao criar públicos com base em campos no objeto do usuário. Nós adicionamos moeda, lista de
seleção múltipla e data.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Você pode selecionar qualquer permissão padrão ou personalizada atribuída ao usuário por meio do perfil de usuário ou
conjuntos de permissões. Os critérios de permissão são especialmente úteis se você controlar permissões de uso de funcionalidade de
backend, pois agora é possível criar uma experiência de front-end correspondente.

Partner Central: Relacionamentos de conta de parceiro e Regras de
compartilhamento de dados, Hierarquias de orçamentos e
Aprimoramentos no gerenciamento de conta
Os relacionamentos de parceiro e as regras de compartilhamento de dados permitem que parceiros compartilhem com segurança
registros direcionados entre si usando cliques e não códigos. Os gerentes de conta de canal podem dividir orçamentos entre diversos
parceiros e os parceiros podem gerenciar e alocar seus próprios orçamentos com hierarquias de orçamentos. Aprimoramentos no
gerenciamento de conta permitem que usuários internos e administradores criem e editem novos membros da comunidade. E usuários
podem se mesclar de maneira simplificada à marca de uma conta ao mesclar contas.
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NESTA SEÇÃO:

Criar relacionamentos de conta de parceiro e regras de compartilhamento de dados (disponível ao público em geral)

Se você tiver diversos distribuidores e eles precisarem de diferentes níveis de acesso a seus registros de objeto, as regras de
compartilhamento poderão ficar complicadas. Crie facilmente relacionamentos de compartilhamento entre contas de parceiros e
proteja dados confidenciais compartilhando apenas determinadas informações. Os gerentes de conta de canal podem usar regras
de compartilhamento de dados de relacionamento e relacionamentos de conta para definir como as informações são compartilhadas
e com quem elas são compartilhadas.

Atualizar campos de conta de parceiro em oportunidades e leads

Digamos que você é o gerente de canal de uma conta de parceiro com divisões regionais. Você criou uma oportunidade da conta
do parceiro, mas agora uma de suas divisões está tomando a liderança para gerar a oportunidade. Agora você pode atualizar o
campo de conta do parceiro em oportunidade ou leads para rastrear com mais precisão quem está levando adiante.

Permitir que parceiros gerenciem seus próprios orçamentos com hierarquias de orçamentos

Permita uma maior flexibilidade para fundos de desenvolvimento de mercado que são aplicados a campanhas e automações ao
mesmo tempo que mantém o controle do valor do orçamento. Libere seu gerente de conta de canal do gerenciamento de orçamentos
de todas as pessoas permitindo que os usuários parceiros gerenciem os seus próprios. As hierarquias de orçamentos permitem que
seu gerente de conta de canal criem orçamentos filhos que os usuários parceiros podem administrar. As informações ainda passam
para o gerente de conta de canal, mas os usuários parceiros têm a autonomia para alocar e aprovar dentro de sua própria organização.

Usuários internos e administradores podem exibir e gerenciar membros da comunidade a partir de contas

Agora, usuários internos e administradores podem exibir e gerenciar membros da comunidade a partir de uma conta. Ao usar o
Gerenciamento de conta, os usuários poderão exibir, adicionar membros a comunidades, desativar e ativar membros e redefinir
senhas de membros.

Mesclar informações de marca da conta para contas duplicadas

Agora, quando você mescla contas duplicadas, as informações de marca da conta para o registro mestre são mantidas. Se o registro
mestre não tiver uma marca de conta, as informações de marca de conta criadas mais recentemente associadas às contas duplicadas
são anexadas.

Criar relacionamentos de conta de parceiro e regras de compartilhamento de dados
(disponível ao público em geral)
Se você tiver diversos distribuidores e eles precisarem de diferentes níveis de acesso a seus registros de objeto, as regras de
compartilhamento poderão ficar complicadas. Crie facilmente relacionamentos de compartilhamento entre contas de parceiros e proteja
dados confidenciais compartilhando apenas determinadas informações. Os gerentes de conta de canal podem usar regras de
compartilhamento de dados de relacionamento e relacionamentos de conta para definir como as informações são compartilhadas e
com quem elas são compartilhadas.

Onde: Essa alteração se aplica a comunidades do Lightning e Guias Salesforce + comunidades do Visualforce acessadas por meio do
Lightning Experience e do Salesforce nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Usuários externos com licenças de Comunidade de parceiros e Comunidade de clientes Plus têm acesso a relacionamentos de
conta. A permissão Criar e configurar comunidades é necessária para usuários que desejam criar e gerenciar regras de compartilhamento
de dados de relacionamento de conta.

Por quê: Esse modo de exibição de lista Todos os pedidos é uma lista de pedidos a que um parceiro tem acesso antes de configurar
um relacionamento de conta e regras de compartilhamento de dados de relacionamento de conta.
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Esse modo de exibição de lista Todas as ordens está após uma regra de compartilhamento de dados de relacionamento de conta ser
criada e associada a um relacionamento de conta.

Como: Crie a regra de compartilhamento de dados de relacionamento de conta que determina o tipo de relacionamento de conta,
como as informações são compartilhadas (por proprietário ou id de conta), o acesso concedido (leitura ou leitura/gravação) e os registros
de objeto compartilhados. As regras de compartilhamento de dados de relacionamento de conta podem ser aplicadas a contas, contatos,
campanhas, casos, leads, oportunidades, pedidos e objetos personalizados. Use a fórmula avançada para refinar ainda mais a regra de
compartilhamento de dados.
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Um relacionamento de conta com o mesmo tipo de relacionamento de conta pode então usar a regra para compartilhar dados.

Atualizar campos de conta de parceiro em oportunidades e leads
Digamos que você é o gerente de canal de uma conta de parceiro com divisões regionais. Você criou uma oportunidade da conta do
parceiro, mas agora uma de suas divisões está tomando a liderança para gerar a oportunidade. Agora você pode atualizar o campo de
conta do parceiro em oportunidade ou leads para rastrear com mais precisão quem está levando adiante.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce nas
edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Permitir que parceiros gerenciem seus próprios orçamentos com hierarquias de
orçamentos
Permita uma maior flexibilidade para fundos de desenvolvimento de mercado que são aplicados a campanhas e automações ao mesmo
tempo que mantém o controle do valor do orçamento. Libere seu gerente de conta de canal do gerenciamento de orçamentos de todas
as pessoas permitindo que os usuários parceiros gerenciem os seus próprios. As hierarquias de orçamentos permitem que seu gerente
de conta de canal criem orçamentos filhos que os usuários parceiros podem administrar. As informações ainda passam para o gerente
de conta de canal, mas os usuários parceiros têm a autonomia para alocar e aprovar dentro de sua própria organização.

Onde: Essa alteração se aplica a comunidades do Lightning e Guias Salesforce + comunidades do Visualforce acessadas por meio do
Lightning Experience e do Salesforce nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Crie cinco níveis de orçamentos filhos na hierarquia. Você pode criar qualquer combinação de orçamentos filhos e alocações de
um orçamento, desde que eles não excedam o valor do orçamento total e o número máximo de níveis de hierarquia.

Usuários internos e administradores podem exibir e gerenciar membros da
comunidade a partir de contas
Agora, usuários internos e administradores podem exibir e gerenciar membros da comunidade a partir de uma conta. Ao usar o
Gerenciamento de conta, os usuários poderão exibir, adicionar membros a comunidades, desativar e ativar membros e redefinir senhas
de membros.

Onde:  Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e Salesforce nas
edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Mesclar informações de marca da conta para contas duplicadas
Agora, quando você mescla contas duplicadas, as informações de marca da conta para o registro mestre são mantidas. Se o registro
mestre não tiver uma marca de conta, as informações de marca de conta criadas mais recentemente associadas às contas duplicadas
são anexadas.

Onde:  Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce nas
edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Segurança e compartilhamento: Conjuntos de compartilhamento em mais
objetos e com contatos em diversas contas, evite avisos de CSP e permita
facilmente o clickjack
Use conjuntos de compartilhamento com campanhas e pedidos e em contatos em diversas contas. Evite avisos de CSP no CMS Connect
e descubra e resolva problemas de recursos de CSL. E ative a proteção contra clickjack mais facilmente no Community Builder.

NESTA SEÇÃO:

Usar conjuntos de compartilhamento com campanhas, oportunidades e ordens (disponível ao público em geral)

Agora você pode conceder a usuários do portal ou comunidade o acesso a campanhas, oportunidades e ordens usando conjuntos
de compartilhamento.
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Usar conjuntos de compartilhamento com contatos com diversas contas (disponível ao público em geral)

Simplifique o acesso de registro usando relacionamentos de contato de conta existentes. Digamos que você cria uma comunidade
ou portal do usuário de um contato que está associado a diversas contas. Você pode então criar um conjunto de compartilhamento
que concede o acesso a todos os registros com uma pesquisa a qualquer conta relacionada a esse contato.

Ativar padrões externos de toda a organização em organizações com comunidades ou portais (Atualização crítica)

Essa atualização ativa o Modelo de compartilhamento externo e fornece aos administradores uma lista de objetos cujas configurações
de acesso externo padrão devem ser revisadas. Essa atualização o ajuda a proteger seus dados permitindo que você defina níveis
mais restritivos de acesso para usuários externos. Antes da versão Spring '19, os padrões de toda a organização davam a usuários
internos e externos o mesmo acesso padrão a objetos. Após ativar essa atualização, os padrões de toda a organização são ativados
em todas as organizações com comunidades ou portais.

Atribuir um nível de política de segurança de conteúdo à sua comunidade

O nível de segurança do script padrão agora é rígida, que oferece a segurança ideal. Uma Política de segurança de conteúdo (CSP)
rígida bloqueia a execução de scripts em linha em seu site. Ela permite a exibição de recursos que não sejam de script, como imagens
de hosts de terceiros aprovados. Recomendamos o uso do nível rígido.

Evitar erros de CSP ao usar o CMS Connect

Novas integrações com suas configurações de Política de segurança de conteúdo (CSP) da comunidade ajudam o CMS Connect a
evitar problemas antes de você publicar. O CMS Connect tenta colocar URLs externos na lista de permissões para você e o avisa
quando reconhecer problemas.

Descobrir e resolver problemas do recurso de CSP

Nem sempre foi fácil saber quando determinados recursos conflitavam com suas configurações de Política de segurança de conteúdo
(CSP) da comunidade do Lightning. Com a seção de Erros de CSP na guia Segurança do Community Builder, agora você poderá ver
onde os problemas estão e resolvê-los rapidamente.

Ativar a proteção contra clickjack mais facilmente no Community Builder

Agora você pode ativar os níveis de proteção contra clickjack para comunidades do Lightning diretamente do Community Builder.
A proteção contra clickjack ajuda a prevenir ataques que enganam os usuários a clicarem em algo que não deveriam.

Restringir o acesso de usuários da comunidades a casos (disponível ao público em geral)

Gerencie se os usuários com licença de Comunidade de clientes Plus podem visualizar e editar casos para os quais eles são listados
como o contato. Você pode desabilitar o comportamento de compartilhamento padrão que concede ao contato atribuído e a todos
na hierarquia de papéis de contato o acesso a um caso. Após desabilitar o comportamento de compartilhamento, você pode controlar
o acesso a casos criando um compartilhamento manual ou usando o compartilhamento gerenciado do Apex.

Ver o que seus usuários convidados visualizam

Para acabar com a adivinhação do design de segurança de sua comunidade, você pode ver como sua comunidade do Lightning se
parece para visitantes que não fizeram login. Anteriormente, quando você visualizava uma comunidade, a visualizava como um
usuário autenticado, portanto, era difícil saber exatamente o que usuários convidados podiam ver.

Definir o cookie iframeDomain em sites e comunidades no Internet Explorer

Variáveis de URL, como _iframeDomain, nem sempre são salvas ao navegar entre páginas no Internet Explorer. Esse
comportamento impedia que usuários incorporassem algumas páginas em iframes. Agora, se a variável _iframeDomain  não
estiver presente, iframes serão permitidos no domínio de URL na lista de permissões definida no cookie iframeDomain.

Localizar solicitações de login e mensagens de erro para descoberta de login

Quando você usa o tipo de página de Descoberta de login em Comunidades, é possível localizar a solicitação de login com um
rótulo personalizado. Você também pode localizar mensagens de erro de login personalizadas no Apex.
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Dar a novos usuários uma ideia de sua comunidade antes de eles se inscreverem

Nós adicionamos a verificação de email assíncrono para registro automático da comunidade. O email assíncrono permite que os
usuários verifiquem seu endereço de email a qualquer momento. Você envia aos usuários um link de verificação em uma mensagem
de email. Os usuários podem verificar seu endereço de email clicando no link quando for conveniente. Dê boas-vindas a novos
membros fornecendo a eles o acesso à sua comunidade sem atraso. Você também pode personalizar a mensagem de email para
que os usuários possam reconhecer sua marca.

Criar sua própria página Verificar para inscrições de comunidade

Quando os usuários se inscrevem para sua comunidade com um endereço de email ou número de telefone, o Salesforce envia a
eles um código de verificação e gera a página Verificar para usuários confirmarem sua identidade. Você podia criar uma marca para
a página Verificar com seu logotipo, cores e segundo plano, mas o formato vem do Salesforce. Agora você pode personalizar o layout
e o texto da sua página Verificar com o Visualforce e alguns métodos do Apex.

Atualização crítica "Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Community Builder, Site.com Studio e arquivos de
conteúdo" adiada

A ativação automática dessa atualização crítica, lançada na versão Spring '18, estava programada para a versão Winter '19, mas foi
adiada para a versão Winter '20.

Usar conjuntos de compartilhamento com campanhas, oportunidades e ordens
(disponível ao público em geral)
Agora você pode conceder a usuários do portal ou comunidade o acesso a campanhas, oportunidades e ordens usando conjuntos de
compartilhamento.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Usar conjuntos de compartilhamento em comunidades (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Usar conjuntos de compartilhamento com contatos com diversas contas (disponível
ao público em geral)
Simplifique o acesso de registro usando relacionamentos de contato de conta existentes. Digamos que você cria uma comunidade ou
portal do usuário de um contato que está associado a diversas contas. Você pode então criar um conjunto de compartilhamento que
concede o acesso a todos os registros com uma pesquisa a qualquer conta relacionada a esse contato.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Usuários com as seguintes licenças ou seus equivalentes de login podem usar conjuntos de compartilhamento.

• Comunidade do cliente

• Comunidade de clientes Plus

• Comunidade de parceiros

• Aplicativos externos do Lightning

• Aplicativos externos do Lightning Plus
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Como: Em Configuração, insira Configurações de comunidades  na caixa de Busca rápida e selecione Configurações de
comunidades. Na lista relacionada Conjuntos de compartilhamento, clique em Novo. Em Configurar acesso, configure o mapeamento
de acesso. Para o usuário, selecione Contact.RelatedAccount e para o objeto de destino, selecione Conta.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Usar conjuntos de compartilhamento em comunidades (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Configurar contatos para diversas contas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a versão de visualização)

Ativar padrões externos de toda a organização em organizações com comunidades
ou portais (Atualização crítica)
Essa atualização ativa o Modelo de compartilhamento externo e fornece aos administradores uma lista de objetos cujas configurações
de acesso externo padrão devem ser revisadas. Essa atualização o ajuda a proteger seus dados permitindo que você defina níveis mais
restritivos de acesso para usuários externos. Antes da versão Spring '19, os padrões de toda a organização davam a usuários internos e
externos o mesmo acesso padrão a objetos. Após ativar essa atualização, os padrões de toda a organização são ativados em todas as
organizações com comunidades ou portais.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: Essa atualização crítica será aplicada em segunda-feira, 17 de junho de 2019. Organizações que ativam comunidades após
essa data possuem esses padrões ativados.

Por quê: Quando padrões de toda a organização externos são ativados pela primeira vez, os níveis de acesso externo são definidos para
corresponder os níveis de acesso internos. As configurações padrão podem dar mais acesso a dados a usuários externos do que você
deseja. No Console de atualização crítica, fornecemos uma lista de objetos que não atendem às recomendações de segurança do
Salesforce para usuários externos.

Como: Em Configuração, insira Atualizações críticas  na caixa Busca rápida e selecione Atualizações críticas. Para ativar
padrões de toda a organização externos em organizações com comunidades ou portais, Clique em Ativar.
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Após ativar padrões de toda a organização externos, revise seus níveis de acesso para usuários externos. Em Configuração, insira
Configurações de compartilhamento  na caixa Busca rápida e selecione Configurações de compartilhamento. Em
Padrões de toda a organização, edite o acesso externo padrão.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configuração de padrões de toda a organização externa (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Atribuir um nível de política de segurança de conteúdo à sua comunidade
O nível de segurança do script padrão agora é rígida, que oferece a segurança ideal. Uma Política de segurança de conteúdo (CSP) rígida
bloqueia a execução de scripts em linha em seu site. Ela permite a exibição de recursos que não sejam de script, como imagens de hosts
de terceiros aprovados. Recomendamos o uso do nível rígido.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: Essa alteração entre em vigor em fevereiro de 2019.

Como: Você pode alterar os níveis de segurança em Configurações > Segurança no Community Builder.

Nota:  Nós removemos a opção Permitir scripts em linha e acesso de script a qualquer host de terceiros para novas comunidades.
Essa opção era a opção padrão e ainda é uma opção para comunidades existentes.

Evitar erros de CSP ao usar o CMS Connect
Novas integrações com suas configurações de Política de segurança de conteúdo (CSP) da comunidade ajudam o CMS Connect a evitar
problemas antes de você publicar. O CMS Connect tenta colocar URLs externos na lista de permissões para você e o avisa quando
reconhecer problemas.

Onde: Essa alteração se aplica a comunidades do Lightning acessadas com o Lightning Experience e o Salesforce Classic. As comunidades
estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Política de segurança do conteúdo (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

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

Descobrir e resolver problemas do recurso de CSP
Nem sempre foi fácil saber quando determinados recursos conflitavam com suas configurações de Política de segurança de conteúdo
(CSP) da comunidade do Lightning. Com a seção de Erros de CSP na guia Segurança do Community Builder, agora você poderá ver onde
os problemas estão e resolvê-los rapidamente.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Ativar a proteção contra clickjack mais facilmente no Community Builder
Agora você pode ativar os níveis de proteção contra clickjack para comunidades do Lightning diretamente do Community Builder. A
proteção contra clickjack ajuda a prevenir ataques que enganam os usuários a clicarem em algo que não deveriam.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Em Configurações, vá até Segurança e selecione um nível de proteção da lista suspensa.
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Restringir o acesso de usuários da comunidades a casos (disponível ao público em
geral)
Gerencie se os usuários com licença de Comunidade de clientes Plus podem visualizar e editar casos para os quais eles são listados como
o contato. Você pode desabilitar o comportamento de compartilhamento padrão que concede ao contato atribuído e a todos na
hierarquia de papéis de contato o acesso a um caso. Após desabilitar o comportamento de compartilhamento, você pode controlar o
acesso a casos criando um compartilhamento manual ou usando o compartilhamento gerenciado do Apex.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Por exemplo, sua empresa tem diversos escritórios, mas deseja manter seus casos privados dentro do local de cada escritório.
Ao desabilitar o comportamento de compartilhamento padrão, os usuários da comunidade que mudam de um local para outro não
mantêm automaticamente o acesso a seus casos.

Como: Em Configuração, insira Configurações de compartilhamento  na caixa Busca rápida e, depois, selecione
Configurações de compartilhamento. Na seção Outras configurações, desmarque Conceder acesso de usuários da comunidade
a casos relacionados.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Restringir acesso de usuários de comunidades a casos (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Ver o que seus usuários convidados visualizam
Para acabar com a adivinhação do design de segurança de sua comunidade, você pode ver como sua comunidade do Lightning se
parece para visitantes que não fizeram login. Anteriormente, quando você visualizava uma comunidade, a visualizava como um usuário
autenticado, portanto, era difícil saber exatamente o que usuários convidados podiam ver.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Após clicar no botão Visualizar no Community Builder, clique em  > Usuário convidado para abrir a comunidade em uma
nova guia do navegador e visualizar como um usuário convidado. Agora, desde que sua comunidade inclua uma página pública (como
uma página Inicial), você poderá usar a opção Usuário convidado para exibir sua comunidade.

Definir o cookie iframeDomain  em sites e comunidades no Internet Explorer
Variáveis de URL, como _iframeDomain, nem sempre são salvas ao navegar entre páginas no Internet Explorer. Esse comportamento
impedia que usuários incorporassem algumas páginas em iframes. Agora, se a variável _iframeDomain  não estiver presente, iframes
serão permitidos no domínio de URL na lista de permissões definida no cookie iframeDomain.
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Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Crie uma classe Cookie  usando o valor iframeDomain. Esse cookie permite a estruturação por www.example.com.

Cookie iframeDomainCookie = ApexPages.currentPage().getCookies().get('iframeDomain');

if (iframeDomainCookie == null) {
iframeDomainCookie = new Cookie('iframeDomain','www.example.com');

// Set the new cookie for the page
ApexPages.currentPage().setCookies(new Cookie[]{iframeDomainCookie});

}

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Visualforce: Classe de cookies (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Localizar solicitações de login e mensagens de erro para descoberta de login
Quando você usa o tipo de página de Descoberta de login em Comunidades, é possível localizar a solicitação de login com um rótulo
personalizado. Você também pode localizar mensagens de erro de login personalizadas no Apex.

Onde:  Essa alteração está disponível em todas as comunidades acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic e
está disponível nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar a rede de entrega de conteúdo do Community Cloud

Dar a novos usuários uma ideia de sua comunidade antes de eles se inscreverem
Nós adicionamos a verificação de email assíncrono para registro automático da comunidade. O email assíncrono permite que os usuários
verifiquem seu endereço de email a qualquer momento. Você envia aos usuários um link de verificação em uma mensagem de email.
Os usuários podem verificar seu endereço de email clicando no link quando for conveniente. Dê boas-vindas a novos membros fornecendo
a eles o acesso à sua comunidade sem atraso. Você também pode personalizar a mensagem de email para que os usuários possam
reconhecer sua marca.

Onde: Essa alteração está disponível em todas as comunidades acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic e
está disponível nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Enviar verificações de email assíncrono

Criar sua própria página Verificar para inscrições de comunidade
Quando os usuários se inscrevem para sua comunidade com um endereço de email ou número de telefone, o Salesforce envia a eles
um código de verificação e gera a página Verificar para usuários confirmarem sua identidade. Você podia criar uma marca para a página
Verificar com seu logotipo, cores e segundo plano, mas o formato vem do Salesforce. Agora você pode personalizar o layout e o texto
da sua página Verificar com o Visualforce e alguns métodos do Apex.
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Onde:  Essa alteração está disponível em todas as comunidades acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic e
está disponível nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Criar sua própria página Verificar para inscrições de comunidade

Atualização crítica "Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Community
Builder, Site.com Studio e arquivos de conteúdo" adiada
A ativação automática dessa atualização crítica, lançada na versão Spring '18, estava programada para a versão Winter '19, mas foi adiada
para a versão Winter '20.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Contact Manager, Group, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Arquivos em Comunidades do Lightning: Permissões, papel do usuário e
segurança
Novos recursos e atualizações para arquivos em comunidades do Lightning incluem a capacidade de permitir que os usuários convidados
carreguem arquivos e novas maneiras de gerenciar usuários, papéis e permissões.

NESTA SEÇÃO:

Rastrear status na página de detalhes do arquivo da comunidade

Isso é útil para saber quantas vezes as pessoas visualizaram e baixaram seus arquivos. Agora você pode ver essas estatísticas em uma
visão geral no cartão Engajamento do arquivo na página de detalhes do arquivo em sua comunidade. As visualizações e os downloads
na vida útil do arquivo são contadas de todas as interfaces do usuário, incluindo API e dispositivos móveis.

Permitir que usuários convidados da comunidade carreguem arquivos

Promova o compartilhamento de arquivos em suas comunidades. Permita que os usuários convidados carreguem arquivos usando
o componente lightning:fileUpload.

Rastrear status na página de detalhes do arquivo da comunidade
Isso é útil para saber quantas vezes as pessoas visualizaram e baixaram seus arquivos. Agora você pode ver essas estatísticas em uma
visão geral no cartão Engajamento do arquivo na página de detalhes do arquivo em sua comunidade. 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 Developer.

Como: Adicione o cartão Engajamento de arquivo à página de detalhes do arquivo para exibir o status.
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Nota:  Apenas tipos de arquivo que exibem uma visualização são contados. Visualizações e downloads por meio de links públicos
ou entregas de conteúdo não contam nas estatísticas de engajamento do arquivo para arquivos na organização.

Permitir que usuários convidados da comunidade carreguem arquivos
Promova o compartilhamento de arquivos em suas comunidades. Permita que os usuários convidados carreguem arquivos usando o
componente lightning:fileUpload.

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

Como: Por padrão, os arquivos do usuário convidado são bloqueados para carregamento. Assim que as personalizações do desenvolvedor
(páginas do Lightning, por exemplo) tiverem sido criadas, os administradores podem alterar as definições para permitir que os usuários
convidados carreguem arquivos. Para ativar, vá até Configuração > Configurações gerais e selecione Permitir que usuários convidados
carreguem arquivos.

Nota:  Por padrão, arquivos não atribuídos são públicos. Como uma prática recomendada, configure um acionador para atribuir
um proprietário a arquivos carregados por usuários convidados. Você também pode desejar restringir o tamanho do carregamento
de arquivos ou tipo usando a moderação de arquivos da comunidade.

Outras alterações em comunidades
Saiba mais sobre pequenas mudanças que melhoram a sua experiência com comunidades.

NESTA SEÇÃO:

Controlar a visibilidade do usuário da comunidade (Disponível ao público em geral)

Algumas coisas devem ser privadas. Agora você pode controlar se os membros podem ver membros de outras comunidades ou
apenas das deles mesmos. Ative a Visibilidade do usuário da comunidade para permitir aos membros visualizar membros de outras
comunidades. Desative a opção para manter os membros de sua comunidade ocultos.
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Criar relatórios sobre o uso de tópico de uma comunidade

Configure um relatório para ver todos os tópicos de sua comunidade e as publicações e perguntas a que eles se aplicam. Crie um
tipo de relatório personalizado com redes como objeto principal, atribuições de tópico como o segundo objeto e publicações de
feed como o terceiro objeto. Você também pode incluir comentários de feed como um quarto objeto. Você pode usar essas
informações para verificar sua base de conhecimento quanto a artigos e conteúdo relevantes.

Realizar ação no Salesforce dos painéis do Analytics

O componente Painel do Wave agora oferece suporte à abertura de registros do Salesforce e a realização de ações em massa e em
nível de registro. Configure um menu de ações em um gráfico ou tabelo ou configure uma ação em massa em um widget de tabela.
Então, os usuários da comunidade podem abrir registros e realizar uma ação no Salesforce diretamente do painel do Analytics, sem
sair da sua comunidade. Um menu de ação pode incluir ações globais e específicas do objeto definidas no Salesforce, como criar
casos, atualizar contas e publicar no Chatter. As opções do menu de ações em massa permitem que usuários realizem ações em
diversos registros do Salesforce com apenas um clique.

Controlar a visibilidade do usuário da comunidade (Disponível ao público em geral)
Algumas coisas devem ser privadas. Agora você pode controlar se os membros podem ver membros de outras comunidades ou apenas
das deles mesmos. Ative a Visibilidade do usuário da comunidade para permitir aos membros visualizar membros de outras comunidades.
Desative a opção para manter os membros de sua comunidade ocultos.

Onde: Essa alteração se aplica a comunidades do Lightning e Guias Salesforce + comunidades do Visualforce acessadas por meio do
Lightning Experience e do Salesforce nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Criar relatórios sobre o uso de tópico de uma comunidade
Configure um relatório para ver todos os tópicos de sua comunidade e as publicações e perguntas a que eles se aplicam. Crie um tipo
de relatório personalizado com redes como objeto principal, atribuições de tópico como o segundo objeto e publicações de feed como
o terceiro objeto. Você também pode incluir comentários de feed como um quarto objeto. Você pode usar essas informações para
verificar sua base de conhecimento quanto a artigos e conteúdo relevantes.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Realizar ação no Salesforce dos painéis do Analytics
O componente Painel do Wave agora oferece suporte à abertura de registros do Salesforce e a realização de ações em massa e em nível
de registro. Configure um menu de ações em um gráfico ou tabelo ou configure uma ação em massa em um widget de tabela. Então,
os usuários da comunidade podem abrir registros e realizar uma ação no Salesforce diretamente do painel do Analytics, sem sair da sua
comunidade. Um menu de ação pode incluir ações globais e específicas do objeto definidas no Salesforce, como criar casos, atualizar
contas e publicar no Chatter. As opções do menu de ações em massa permitem que usuários realizem ações em diversos registros do
Salesforce com apenas um clique.

Onde: Essa alteração se aplica a comunidades do Lightning acessadas com o Lightning Experience e o Salesforce Classic. Comunidades
estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Usuários com uma licença Comunidade de clientes Plus, Comunidade de parceiros ou Aplicativos externos Plus do Lightning
podem usar o Analytics para comunidades.

CONSULTE TAMBÉM:

Realizar a ação no Salesforce do Analytics para comunidades
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Chatter: Classificação persistente, hyperlinks em publicações, melhores
URLs de redirecionamento, relatórios sobre tópicos e publicações

As opções de classificação de feed dos usuários permanecem mesmo quando eles vão embora. Inclua hyperlinks em publicações e
comentários. Os URLs de redirecionamento em feeds são mais curtos e incluem o ID do item do feed. Execute um relatório sobre
publicações e comentários com um determinado tópico e veja o conteúdo da publicação e comentário e outros detalhes.

NESTA SEÇÃO:

Seleções de classificação são persistentes

No Lightning Experience, a opção de classificação de feed que um usuário seleciona permanece no lugar quando o usuário sai de
um feed e retorna em seguida. Os usuários possuem uma melhor experiência com maior controle sobre como visualizam seus feeds.

Adicionar hyperlinks às suas publicações e comentários

No Chatter, agora você pode adicionar links a publicações e comentários.

URLs de redirecionamento são mais curtos e mais informativos

No Lightning Experience, os URLs de redirecionamento que aparecem no campo de endereço do seu navegador agora são mais
sucintos e claros. Nós corrigimos o redirecionamento de URL em feeds para seguir os padrões da plataforma. A sintaxe padrão é
mais curta, mais fácil e inclui o ID de item do feed informativo.

Criar relatórios sobre tópicos e publicações que os usam

Agora você pode emitir relatórios sobre publicações e comentários com um determinado tópico e ver o conteúdo da publicação e
comentário e outros detalhes. Crie um tipo de relatório personalizado com atribuições de tópico como o objeto primário e publicações
de feed como o objeto secundário. Você também pode incluir comentários de feed como um objeto terciário. Anteriormente, você
pode criar relatórios que reuniram os registros, incluindo publicações, que possuíam um determinado tópico. No entanto, não é
possível visualizar o conteúdo das publicações.

Seleções de classificação são persistentes
No Lightning Experience, a opção de classificação de feed que um usuário seleciona permanece no lugar quando o usuário sai de um
feed e retorna em seguida. Os usuários possuem uma melhor experiência com maior controle sobre como visualizam seus feeds.

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

Adicionar hyperlinks às suas publicações e comentários
No Chatter, agora você pode adicionar links a publicações e comentários.

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

Como: Com o editor de rich text ativado, destaque o texto do link em sua publicação ou comentário. Clique no ícone de hyperlink ,
insira um URL e clique em Salvar.
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API REST do Chatter e Chatter no Apex oferecem suporte para hyperlinks em publicações e comentários.

CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange: botão de hiperlink no Lightning para publicações do Chatter

URLs de redirecionamento são mais curtos e mais informativos
No Lightning Experience, os URLs de redirecionamento que aparecem no campo de endereço do seu navegador agora são mais sucintos
e claros. Nós corrigimos o redirecionamento de URL em feeds para seguir os padrões da plataforma. A sintaxe padrão é mais curta, mais
fácil e inclui o ID de item do feed informativo.

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

Por quê: O URL de redirecionamento de sintaxe antiga que você recebia com links nos emails de notificação do Chatter era longo e
não fornecia nenhuma informação útil sobre o item do feed.

https://domain.com/one/one.app#eyJjb21wb25lbnREZWYiOiXczmb3
JjZUNoYXR0ZXI6ZL0GVza3RvcENoYXR0ZXIiLCJhdHRyaWJ1dGVzI
jp7ImZlZWRFbGVtZW50SWQiOiIwRDVCMDAwMDAwbFQ5d0ci

A nova sintaxe é /lightning/<feedItemId>/view. Ela é mais curta e inclui o ID do item do feed sempre útil.

https://domain.com/lightning/r/0D5BZ23000000yN9wGKAS/view
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Criar relatórios sobre tópicos e publicações que os usam
Agora você pode emitir relatórios sobre publicações e comentários com um determinado tópico e ver o conteúdo da publicação e
comentário e outros detalhes. Crie um tipo de relatório personalizado com atribuições de tópico como o objeto primário e publicações
de feed como o objeto secundário. Você também pode incluir comentários de feed como um objeto terciário. Anteriormente, você
pode criar relatórios que reuniram os registros, incluindo publicações, que possuíam um determinado tópico. No entanto, não é possível
visualizar o conteúdo das publicações.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) nas edições
Contact Manager, Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Arquivos: Atualizações de arquivos de ativo em pacotes gerenciados
e pastas em bibliotecas de ativos da organização

Faça atualizações em arquivos de ativos em pacotes gerenciados e organize sua biblioteca de ativos da organização com pastas.

NESTA SEÇÃO:

Atualizar arquivos de ativos em pacotes gerenciados

Você pode atualizar e publicar arquivos de ativos existentes em pacotes gerenciados. Por exemplo, quando você melhora a qualidade
da imagem de um logotipo ou atualiza imagens do produto, seus assinantes recebem os arquivos de ativos atualizados
automaticamente. Os pacotes gerenciados oferecem a você mais controle sobre arquivos de ativos. Embora você possa atualizar
um arquivo de ativo e seus documentos associados na organização do desenvolvedor, eles não podem ser modificados ou excluídos
de uma organização de assinante.

Organizar sua biblioteca de ativos com pastas

A biblioteca de ativos de sua organização é uma lista longa de arquivos? Agora você pode organizar esses arquivos de ativos em
pastas por tipo ou uso e manter arquivos de ativos especiais para eventos promocionais ou feriados em suas próprias pastas. Crie,
renomeie e exclua pastas na biblioteca de ativos da organização a partir da área de trabalho. As pastas de biblioteca estão visíveis a
partir de seu dispositivo móvel.

Consultar todos os arquivos

Com a nova permissão Consultar todos os arquivos, usuários de Exibir todos os dados podem consultar ContentDocument e
ContentVersion e recuperar todos os arquivos na organização, incluindo arquivos em bibliotecas de não membro e arquivos em
grupos não listados. Por si só, a permissão Exibir todos os dados permite apenas que você consulte arquivos que possui ou aos quais
tem acesso.

Integre documentos do Quip totalmente funcionais diretamente no Salesforce (beta)

Leve documentos do Quip, planilhas, slides e salas de bate-papo diretamente para seus aplicativos do Lightning com o novo
componente Quip Document. Seus usuários familiarizam-se com recursos do Quip como atualizações em tempo real, comentários
e @menções sem sair do Salesforce. Você também pode criar modelos para simplificar o fluxo de trabalho da sua equipe.

Atualizar arquivos de ativos em pacotes gerenciados
Você pode atualizar e publicar arquivos de ativos existentes em pacotes gerenciados. Por exemplo, quando você melhora a qualidade
da imagem de um logotipo ou atualiza imagens do produto, seus assinantes recebem os arquivos de ativos atualizados automaticamente.
Os pacotes gerenciados oferecem a você mais controle sobre arquivos de ativos. Embora você possa atualizar um arquivo de ativo e
seus documentos associados na organização do desenvolvedor, eles não podem ser modificados ou excluídos de uma organização de
assinante.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Professional, Enterprise,
Performance e Unlimited.

Como: Você pode atualizar ou adicionar arquivos de ativos a um pacote gerenciado em Configuração.

Em um pacote gerenciado pela versão ou gerenciado pelo beta, os usuários podem excluir ativos do conteúdo na organização do
desenvolvedor, mas não em organizações de assinante. Em um pacote gerenciado por versão, você pode carregar uma nova versão de
um documento ou ativo na organização do desenvolvedor, mas não em uma organização de assinante.

Pacotes gerenciados não oferecem suporte para atualizações em compartilhamentos existentes de arquivos de ativos usando
ContentDocumentLink. Tanto os desenvolvedores como assinantes podem adicionar novos compartilhamentos ou atualizar
compartilhamentos existentes em suas organizações.

Quando um arquivo de ativo for parte de um pacote gerenciado, o arquivo em questão associado ao arquivo de ativo não pode ser
atualizado ou excluído. Esse comportamento é verdadeiro independentemente de o arquivo de ativo estar referenciado ou não em
algum outro lugar.

Organizar sua biblioteca de ativos com pastas
A biblioteca de ativos de sua organização é uma lista longa de arquivos? Agora você pode organizar esses arquivos de ativos em pastas
por tipo ou uso e manter arquivos de ativos especiais para eventos promocionais ou feriados em suas próprias pastas. Crie, renomeie e
exclua pastas na biblioteca de ativos da organização a partir da área de trabalho. As pastas de biblioteca estão visíveis a partir de seu
dispositivo móvel.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Professional, Enterprise,
Performance e Unlimited.

Como: As pastas estão ativadas por padrão na biblioteca de ativos da organização. Clique em Nova pasta e comece a se organizar!

Consultar todos os arquivos
Com a nova permissão Consultar todos os arquivos, usuários de Exibir todos os dados podem consultar ContentDocument e ContentVersion
e recuperar todos os arquivos na organização, incluindo arquivos em bibliotecas de não membro e arquivos em grupos não listados.
Por si só, a permissão Exibir todos os dados permite apenas que você consulte arquivos que possui ou aos quais tem acesso.

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

Como: Ative a permissão de perfil em Permissões do sistema e Permissões de aplicativo em Configuração.

Integre documentos do Quip totalmente funcionais diretamente no
Salesforce (beta)
Leve documentos do Quip, planilhas, slides e salas de bate-papo diretamente para seus aplicativos do Lightning com o novo componente
Quip Document. Seus usuários familiarizam-se com recursos do Quip como atualizações em tempo real, comentários e @menções sem
sair do Salesforce. Você também pode criar modelos para simplificar o fluxo de trabalho da sua equipe.

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

Nota:  Como um recurso beta, o componente Quip Document 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
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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.

Quem: Disponível em organizações com um plano Quip Enterprise ou avaliação gratuita.

Por quê: Os usuários podem colaborar em documentos diretamente do local em que trabalham, sem mudar de aplicativo. Todos os
documentos criados usando um componente do Quip Document são anexados automaticamente como arquivos ao registro do
Salesforce. Para obter mais informações, consulte Adicionar documentos do Quip diretamente a registros do Salesforce (beta) na página
372.

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: Paridade para Chatter e recursos de vendas

A versão mais recente do aplicativo Salesforce possui paridade do Chatter com desktop para ordem de classificação em feeds de
comunidades. Recursos de vendas para remover equipes de conta ou oportunidade ajudam usuários a realizar as mesmas tarefas
que eles normalmente realizam no desktop. A paridade de recurso ajuda usuários a fazer mais e a trabalhar perfeitamente entre
dispositivos independentemente de onde estiverem.

Aplicativo Salesforce: Paridade para Chatter e recursos de vendas
A versão mais recente do aplicativo Salesforce possui paridade do Chatter com desktop para ordem de classificação em feeds de
comunidades. Recursos de vendas para remover equipes de conta ou oportunidade ajudam usuários a realizar as mesmas tarefas que
eles normalmente realizam no desktop. A paridade de recurso ajuda usuários a fazer mais e a trabalhar perfeitamente entre dispositivos
independentemente de onde estiverem.

NESTA SEÇÃO:

Acessar o aplicativo Salesforce móvel

Seus usuários têm várias opções para acessar o Salesforce em dispositivos móveis que cumpram os requisitos mínimos da plataforma.
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.

Recursos da versão Spring '19 que são diferentes ou não estão disponíveis no aplicativo Salesforce

O aplicativo Salesforce móvel não inclui todas as funcionalidades disponíveis no site completo do Salesforce, independentemente
de sua organização estar usando o Lightning Experience ou o Salesforce Classic. Aprenda mais sobre os aprimoramentos da versão
Spring '19 do Salesforce que não estão disponíveis, têm lacunas funcionais em relação ao site completo ou funcionam de modo
diferente no aplicativo móvel.
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Acessar o aplicativo Salesforce móvel
Seus usuários têm várias opções para acessar o Salesforce em dispositivos móveis que cumpram os requisitos mínimos da plataforma.
Instale o Salesforce para Android ou para iOS. Os usuários podem baixar o aplicativo do Google Play ou da App Store. Acesse a web
móvel do Salesforce usando um navegador móvel com suporte em dispositivos móveis Android, Apple ou Windows selecionados. Essa
opção não requer nenhuma instalação.

Onde: Para os requisitos mínimos de plataforma atuais, consulte Requisitos para o aplicativo Salesforce na Ajuda do Salesforce.

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 móvel está disponível para todas as edições, exceto Database.com, sem 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

Mantenha mais registros relacionados ao transferir contas usando o
aplicativo Salesforce

Remover uma equipe de conta ou oportunidade usando o aplicativo
Salesforce

Recursos de produtividade

Mantenha sua equipe organizada com calendários públicos no Lightning
Experience

Agende recursos para eventos

Adicione participantes sem configurar o Lightning Sync

Veja mais detalhes da visualização de eventos

Visualize arquivos relacionados a seus eventos

Chatter

A ordem de classificação é persistente em dispositivos móveis também

Comunidades do Salesforce

Criar, aplicar marca e distribuir um aplicativo móvel da comunidade do
Salesforce personalizado

Bloquear seleção de tópico em perguntas

Traduza itens de feed da comunidade
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Configurar
no site

completo

Web
móvel do
Salesforce

Salesforce
para iOS

Salesforce
para

Android
Aprimoramentos e alterações no aplicativo Salesforce

Receba respostas rapidamente

Acesso e segurança

Excluir registros de push para dispositivos móveis

Outros aprimoramentos

Atualizações de documentação de aplicativo Salesforce móvel

A ordem de classificação é persistente em dispositivos móveis
Você pode definir uma ordem de classificação padrão para um feed de comunidade. Os usuários podem selecionar alguma outra ordem
de classificação que permaneça no lugar quando eles saírem de um feed e depois retornarem. Você tem uma ótima maneira de projetar
a experiência inicial de seus usuários e os usuários recebem mais controle sobre como visualizam seus feeds.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Seleções de classificação são persistentes

Definir uma ordem de classificação de feed padrão no Community Builder

Traduzir itens de feed da comunidade em seu dispositivo móvel
Adicione um botão de Traduzir com o Google a cada publicação, pergunta, comentário e resposta para permitir que os usuários traduzam
o conteúdo até mesmo em dispositivos móveis. As traduções são oferecidas por meio de uma chave de API de tradução do Google
Cloud que você fornece. Mais de 50 idiomas estão disponíveis para manter as pessoas conversando.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Traduzir itens de feed em questão

Bloquear seleção de tópico em perguntas
Você pode bloquear a seleção de tópicos quando um usuário faz uma pergunta no tópico de uma comunidade a partir de um dispositivo
móvel. Por exemplo, com o bloqueio em vigor, um usuário que seleciona um tópico e, em seguida, faz uma pergunta não pode selecionar
um novo tópico na caixa de diálogo. Em vez disso, a caixa de diálogo exibe o tópico atual de apenas leitura no campo Publicar em.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajudar seus membros a permanecerem no tópico
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Receba respostas rapidamente
Configure botão Perguntar para responder a pergunta de um usuário com perguntas semelhantes e discussões e artigos relevantes. Se
um artigo tiver a resposta de que o usuário precisa, o usuário poderá fechar sua pergunta. Caso contrário, o usuário poderá continuar
com sua pergunta.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajudar clientes a obter respostas rapidamente e diminuir a carga do seu suporte

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 11,3 ou posterior

* A versão mais recente do navegador móvel é necessária. *Os requisitos de navegador móvel se aplicam apenas à Web móvel do
Salesforce.

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 3/Pixel 3 XL

• Google Pixel 2/Pixel 2 XL • Samsung Tab A 8.0

• Google Pixel/Pixel XL

• Google Nexus 6P

• Samsung Galaxy S9

• Samsung Galaxy S8

• Samsung Galaxy S7
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TabletsTelefonesPlataforma

• Samsung Galaxy S6

• Samsung Galaxy S5

• Samsung Galaxy Note 5

• Samsung Galaxy Note 4

iOS • iPad Pro 12,9” (2ª geração)• iPhone XS/XS Max

• iPhone XR • iPad Pro 12,9"

• iPad Pro 9,7"• iPhone X

• iPhone 8/8 Plus • iPad 2017 (5ª geração)

• iPad Air 2• iPhone 7/7 Plus

• iPhone 6S/6S Plus • iPad Mini 4

• iPhone 6/6 Plus

• iPhone 5S

• 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.

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:
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• 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.

Remover uma equipe de conta ou oportunidade usando o aplicativo Salesforce
Quando uma equipe de conta ou oportunidade não for necessária, os proprietários da conta ou oportunidade poderão remover toda a
equipe com um toque. Anteriormente, você precisava remover um membro da equipe por vez.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Como: Para remover uma equipe, na lista relacionada da equipe, toque em Remover todos os membros.

CONSULTE TAMBÉM:

Remover uma equipe de conta no Lightning Experience

Oportunidades: Remover uma equipe no Lightning Experience

Mantenha mais registros relacionados ao transferir contas usando o aplicativo Salesforce
Quando um representante de conta transfere uma conta para um proprietário diferente, mais das informações de histórico de que o
novo proprietário precisa é transferido também.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Contact Manager, Group,
Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Os proprietário da conta podem transferir oportunidades que eles possuem, casos abertos e casos fechados. Eles podem manter
a equipe de conta e equipes de oportunidade relacionadas a oportunidades que estão sendo transferidas ou excluí-las.

CONSULTE TAMBÉM:

Mantenha mais registros relacionados ao transferir contas no Lightning Experience

Excluir registros de push para dispositivos móveis
Agora os administradores podem garantir que as notificações por push não estão sendo enviadas a usuários cujos tokens de atualização
foram revogados. Excluir registros de push para dispositivos móveis oferece a você mais controle sobre quem recebe dados do Salesforce
de sua organização.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo móvel em todas as edições.
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Como: Após revogar um token de atualização para um usuários, exclua registros de push para cada usuário também. Na página de
detalhes do registro para o usuário, vá até Registros de push móvel e Exibir todos os dispositivos.

Exclua cada dispositivo registrado para o aplicativo para o qual o token foi revogado a fim de garantir que as notificações por push não
sejam mais enviadas para o usuário.

Nota:  Certifique-se de que o Nome do aplicativo em Aplicativos conectados do OAuth e o Nome do aplicativo em Registros
de push móvel sejam os mesmos para que você revogue o acesso para o mesmo aplicativo. Os nomes podem aparecer ligeiramente
diferentes por causa da formatação.
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Atualizações de documentação de aplicativo Salesforce móvel
Com alterações significativas surgindo no aplicativo Salesforce móvel nas próximas versões, tornamos o conteúdo para administradores
na Ajuda do Salesforce mais fácil de navegar. Todo o conteúdo do aplicativo Salesforce agora está em um lugar na Ajuda do Salesforce
com links para nossos guias, módulos do Trailhead e outros conteúdos para ajudar seus usuários móveis a serem bem-sucedidos. Confira
nossa nova página do Aplicativo Salesforce móvel para ver tudo.

Recursos da versão Spring '19 que são diferentes ou não estão disponíveis no
aplicativo Salesforce
O aplicativo Salesforce móvel não inclui todas as funcionalidades disponíveis no site completo do Salesforce, independentemente de
sua organização estar usando o Lightning Experience ou o Salesforce Classic. Aprenda mais sobre os aprimoramentos da versão Spring
'19 do Salesforce que não estão disponíveis, têm lacunas funcionais em relação ao site completo ou funcionam de modo diferente no
aplicativo móvel.

Nota:  Para obter a lista completa de diferenças entre o aplicativo Salesforce e o site completo, consulte O que está diferente ou
não disponível no aplicativo Salesforce na Ajuda do Salesforce.

Financial Services Cloud: Agendador do Lightning e Financial Services
Analytics

O Agendador do Lightning oferece a você as ferramentas de que precisa para simplificar o agendamento de compromissos para seus
clientes e clientes potenciais. O Financial Services Analytics, um conjunto de aplicativos com conjuntos de dados, fluxos de dados e
painéis, ajuda você a converter dados em insights mais rapidamente.

NESTA SEÇÃO:

Personalizar compromissos de clientes com o Agendador do Lightning

O Agendador do Lightning é um conjunto de recursos poderoso que facilita o agendamento dos compromissos dos clientes com
o banqueiro ou consultor certos, na hora e lugar certos.

Obtenha percepções do cliente rapidamente com o Einstein Analytics para Financial Services

O Einstein Analytics para Financial Services, um conjunto de aplicativos, ajuda consultores financeiros e banqueiros pessoais a
gerenciar seus livros de negócios com percepções de metas e satisfação de clientes, leads e referências. Além disso, os painéis de
aplicativos facilitam para gerentes revisar e avaliar o desempenho individual e regional.

Identifique clientes de serviços financeiros para ação imediata com a Análise de segmentação de cliente

O aplicativo Client Segmentation Analytics ajuda consultores financeiros a identificar clientes de alto potencial para contato e obter
percepções entre seus catálogos de negócios.

Personalizar compromissos de clientes com o Agendador do Lightning
O Agendador do Lightning é um conjunto de recursos poderoso que facilita o agendamento dos compromissos dos clientes com o
banqueiro ou consultor certos, na hora e lugar certos.
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Onde: Esse recurso está disponível por um custo extra, nas edições Enterprise e Unlimited.

CONSULTE TAMBÉM:

Criar compromissos personalizados com o Agendador do Lightning

Ajuda do Salesforce: Gerenciar compromissos com o Agendador do Lightning (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Obtenha percepções do cliente rapidamente com o Einstein Analytics para
Financial Services
O Einstein Analytics para Financial Services, um conjunto de aplicativos, ajuda consultores financeiros e banqueiros pessoais a gerenciar
seus livros de negócios com percepções de metas e satisfação de clientes, leads e referências. Além disso, os painéis de aplicativos
facilitam para gerentes revisar e avaliar o desempenho individual e regional.

Onde: Esse recurso está disponível por um custo extra, nas edições Enterprise, Unlimited e Developer.

Por quê:  Gerentes de serviços financeiros podem revisar e avaliar o desempenho individual e regional com os painéis e conjuntos de
dados já prontos do aplicativo. Este é o painel Atrito do cliente do aplicativo, que identifica clientes em risco de deixar para que você
possa prestar mais atenção neles.

Como: No Analytics Studio, selecione Criar, escolha Aplicativo e selecione Iniciar do modelo. Selecione o modelo Analytics para
Financial Services e siga as instruções no assistente.

Identifique clientes de serviços financeiros para ação imediata com a
Análise de segmentação de cliente
O aplicativo Client Segmentation Analytics ajuda consultores financeiros a identificar clientes de alto potencial para contato e obter
percepções entre seus catálogos de negócios.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Unlimited

Por quê: Os painéis do aplicativo Client Segmentation fornecem visualizações personalizadas e configuráveis com base em um
subconjunto de dados do Financial Services Cloud. Crie o designer do Analytics mais recente, que substitui painéis na guia do Advisor
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Analytics do Financial Services Cloud. Os painéis incluídos na guia do Advisor Analytics são baseados no designer anterior, que está
sendo descontinuado em julho de 2019.

Por exemplo, o painel 80/20 compara a receita do cliente com atividades de desenvolvimento de relacionamentos e identifica as principais
ações para seus clientes mais significativos.

Como: Configure permissões para criar e visualizar o aplicativo Client Segmentation usando o Einstein Analytics. No Analytics Studio,
selecione Criar, escolha Aplicativo e selecione Iniciar do modelo. Selecione o modelo Segmentação do cliente e siga as instruções
no assistente. Acesse o aplicativo no Analytics Studio.

Nota:  Caso você tenha instalado o pacote gerenciado Financial Services Cloud – Einstein Analytics antes de 8 de fevereiro de
2019, poderá acessar a guia Advisor Analytics do Financial Services Cloud até julho de 2019. Recomendamos que você remova a
guia depois de instalar o aplicativo Segmentation Analytics. Consulte Personalizar a barra de navegação no Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.financial_services_cloud_upgrade_guide.meta/financial_services_cloud_upgrade_guide/fsc_admin_postupgrade_tasks.htm

https://help.salesforce.com/articleView?id=user_userdisplay_tabs_lex.htm

Health Cloud: Determinantes sociais de tratamento, gerenciamento
de referência e muito mais

Ajude pacientes de maneira holística, simplifique as referências de paciente e forneça códigos padrão do setor para solicitações
pré-autorização. Crie relacionamentos pai e jornadas personalizadas, ofereça avaliações mais flexíveis e crie um aplicativo personalizado
para smartphone.
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NESTA SEÇÃO:

Fornecer atendimento holístico e suporte com determinantes sociais de insights de saúde

Compreenda os fatores sociais e ambientais que afetam negativamente seus pacientes ou membros e aborde eles com intervenções
que fazem a diferença entre ter dificuldade e prosperar. Capture fatores sociais e ambientais críticos como desalojamento, insegurança
alimentar e baixa renda identificando determinantes, barreiras e intervenções para ajudar a mitigar eventos de saúde adversos
evitáveis.

Simplificar referências de pacientes com o gerenciamento de referências

Simplifique as referências de pacientes com novas ferramentas que aprimoram o gerenciamento e a colaboração durante todo o
processo de referência, do envio, à integração e atendimento. Use a pontuação de referência para priorizar e processar referências
mais rapidamente com acesso a detalhes relevantes, tudo em uma plataforma conectada.

Configurar atendimento ao paciente com campanhas e jornadas personalizadas

Coordenadores de atendimento agora possuem uma maneira fácil de inscrever grupos de pacientes em campanhas enquanto
aproveitam a filtragem multidimensional da Lista de pacientes. Inscrever pacientes em campanhas também pode ajudar a aproveitar
ao máximo o Journey Builder do Marketing Cloud e o Distributed Marketing para engajamento dinâmico e altamente personalizado
em escala.

Concluir uma avaliação de saúde em nome de alguém

Uma pesquisa de avaliação é uma maneira valiosa de coletar informações eficientemente sobre a saúde das pessoas cujo tratamento
você gerencia. Mas e se você estiver realizando uma triagem por telefone ou gerenciando uma pessoa que não tem acesso a uma
comunidade? Agora você pode abrir a avaliação e responder as perguntas em nome do paciente ou membro que você está
gerenciando.

Adicionar conjuntos de códigos a solicitações de pré-autorização e processos de aprovação

Quando um provedor envia uma solicitação de autorização, ele deve incluir códigos para o que está sendo solicitado e o porquê.
Da mesma maneira, os pagadores devem responder com o que está sendo aprovado usando conjuntos de códigos padrão do setor.
Ofereça a agentes de serviço, equipes do provedor e outras pessoas envolvidas em solicitações pré-autorização o acesso a códigos
de diagnóstico ou procedimentos padrão do setor.

Engajar pacientes e membros com o modelo de aplicativo do Health Cloud

Crie facilmente aplicativos móveis com marca personalizada para pacientes e membros a fim de gerar engajamento digital e permitir
que os consumidores de saúde permaneçam a par das metas de saúde, recebam acesso mais rápido a informações, adiram a planos
de tratamento e controlem sua própria jornada de saúde. Use o novo Mobile Publisher para Community Cloud a fim de empacotar
e distribuir esses aplicativos nativos na Apple App Store e no Google Play Store.

Personalizar compromissos de pacientes e membros com o Agendador do Lightning

O Agendador do Lightning é um conjunto de recursos poderoso que facilita o agendamento dos compromissos com um coordenador
de tratamento ou gerenciador de caso.

O Health Cloud tem novos objetos

Estes objetos são novos.

Objetos do Health Cloud foram alterados

Adicionamos campos personalizados aos seguintes objetos.

Componentes novos e alterados do Health Cloud Lightning

Nós adicionamos um componente ao Health Cloud.
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Fornecer atendimento holístico e suporte com determinantes sociais de
insights de saúde
Compreenda os fatores sociais e ambientais que afetam negativamente seus pacientes ou membros e aborde eles com intervenções
que fazem a diferença entre ter dificuldade e prosperar. Capture fatores sociais e ambientais críticos como desalojamento, insegurança
alimentar e baixa renda identificando determinantes, barreiras e intervenções para ajudar a mitigar eventos de saúde adversos evitáveis.

Onde: Esse recurso está disponível por meio da licença do conjunto de permissões da Plataforma do Health Cloud, no Lightning
Experience, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited em que o Health Cloud está habilitado.

Quem: Os usuários devem ter a licença do conjunto de permissões do Health Cloud e o conjunto de permissões do Health Cloud Platform
atribuídos a eles.

Por quê: Para servir com eficiência todos os membros ou pacientes, especialmente pessoas de alto custo e grande necessidade, é
necessário capturar, rastrear e acompanhar eficientemente determinantes sociais de saúde. O Health Cloud oferece a você um modelo
de dados completo e um componente robusto do Lightning Experience que o ajuda a identificar problemas e criar soluções.

Como: Adicione o componente Determinantes de atendimento do Lightning a uma página de registro do Lightning de conta ou caso.
Em seguida, use os novos objetos padrão para oferecer suporte a uma biblioteca interna de barreiras personalizável determinantes
sociais e intervenções.

Em um caso ou uma conta, o componente Determinantes de atendimento do Lightning captura informações importantes sobre
problemas e permite que você crie um plano de intervenção para corrigi-los.

Ao usar o componente de Determinantes de atendimento você pode:

• Crie barreiras que descrevem os problemas sociais e ambientais que afetam uma pessoa (1).

• Selecione os determinantes sociais que são relevantes a cada barreira e exiba uma lista agregada de determinantes no topo da lista
de cartões (2).

• Crie e exiba tarefas e outras intervenções que abordam a barreira (3).
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O modelo de dados de determinantes sociais inclui estes objetos padrão.

• Tipo de barreira de atendimento – a lista definida padrão de barreiras usada em sua empresa, incluindo os códigos relacionados e
tipos de códigos.

• Tipo de determinantes de atendimento – a lista de determinantes de saúde mantida em sua organização, incluindo o domínio e
tipo.

• Tipo de intervenção de atendimento – a lista definida padrão de referências, programas ou outras intervenções disponíveis mantidos
em sua organização.

• Barreira de atendimento – as circunstâncias ou obstáculos que afetam um membro ou paciente.

• Determinante de barreira de atendimento, que relaciona uma barreira a um determinante para um membro ou paciente.

• Determinante de atendimento – os determinantes de saúde que são relevantes a um membro ou paciente.

Simplificar referências de pacientes com o gerenciamento de referências
Simplifique as referências de pacientes com novas ferramentas que aprimoram o gerenciamento e a colaboração durante todo o processo
de referência, do envio, à integração e atendimento. Use a pontuação de referência para priorizar e processar referências mais rapidamente
com acesso a detalhes relevantes, tudo em uma plataforma conectada.

Onde: Esse recurso está disponível por meio da licença do conjunto de permissões da Plataforma do Health Cloud, no Lightning
Experience, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited em que o Health Cloud está habilitado. Os relatórios para o recurso de
gerenciamento de referências estão disponíveis por meio de um pacote não gerenciado.

Quem: Os usuários devem ter a licença do conjunto de permissões do Health Cloud e o conjunto de permissões do Health Cloud Platform
atribuídos a eles.

Por quê: O gerenciamento de referências fecha o loop no processo de referência; chega de referências soltas. Priorize as melhores
referências, garanta um processamento de referências oportuno e rastreie a referência para a confirmação final de volta para o médico
de referência.

• Suporte diversos canais para como as referências chegam a sua empresa, seja por meio de faxes, por meio de uma comunidade de
provedores ou de um call center.

• Receba insights inteligentes sobre padrões de referência, incluindo pontuações para os principais indicadores, a prioridade de
referência com base no seguro ou na condição do paciente, o rastreamento de fechamento e a prioridade de referência.

• Rastreie referências do envio ao fechamento, incluindo rastreamento de fechamento, escalações e lembretes para garantir que
nenhuma referência fique solta.

Como:  O Health Cloud oferece o seguinte suporte para gerenciamento de referência.

• Dois registros de referência, um baseado no objeto de Lead e outro no objeto de Oportunidade

• Tipos de registro para referências de pacientes sobre objetos de Lead e Oportunidade

• Layouts de página padrão e compactos para referências sobre objetos de Lead e Oportunidade

• Uma fila de lead para referências abertas

• Novos campos adicionados a objetos de Lead, Oportunidade e Contato que oferecem suporte para o gerenciamento de referência

Adicione o modo de exibição de listas de Referências a uma comunidade de parceiros e permita que os médicos e outras pessoas criem
referências em sua organização.
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Nós empacotamos um conjunto de relatórios que você pode colocar no painel de sua página inicial. Instale o pacote gerenciado e
permita que seus usuários façam drill down em tipos de referências, referências abertas e vazamento de rede, tudo em um painel
conveniente.

Configurar atendimento ao paciente com campanhas e jornadas
personalizadas
Coordenadores de atendimento agora possuem uma maneira fácil de inscrever grupos de pacientes em campanhas enquanto aproveitam
a filtragem multidimensional da Lista de pacientes. Inscrever pacientes em campanhas também pode ajudar a aproveitar ao máximo o
Journey Builder do Marketing Cloud e o Distributed Marketing para engajamento dinâmico e altamente personalizado em escala.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited em que o Health Cloud
está habilitado.

Como: Campanhas aproveitam os recursos do Salesforce Marketing Cloud. O Marketing Cloud facilita para coordenadores de atendimento
e outros provedores de atendimento a configurar, executar e monitorar a eficiência de campanhas.

Quem: Usuários do Health Cloud têm acesso automático ao objeto Campanhas, que permite que eles criem e editem campanhas.
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CONSULTE TAMBÉM:

https://help.salesforce.com/articleView?id=campaigns.htm

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.health_cloud.meta/health_cloud/admin_campaigns.htm

https://help.salesforce.com/articleView?id=mc_ca_campaigns.htm

Concluir uma avaliação de saúde em nome de alguém
Uma pesquisa de avaliação é uma maneira valiosa de coletar informações eficientemente sobre a saúde das pessoas cujo tratamento
você gerencia. Mas e se você estiver realizando uma triagem por telefone ou gerenciando uma pessoa que não tem acesso a uma
comunidade? Agora você pode abrir a avaliação e responder as perguntas em nome do paciente ou membro que você está gerenciando.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, Salesforce Classic e todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise,
Performance e Unlimited em que o Health Cloud está habilitado.

Como: Na guia Disponível, selecione Concluir avaliação, abra a pesquisa de avaliação e realize a avaliação em nome da pessoa com
quem você está falando. Seu nome é salvo como o emitente da avaliação.

Adicionar conjuntos de códigos a solicitações de pré-autorização e
processos de aprovação
Quando um provedor envia uma solicitação de autorização, ele deve incluir códigos para o que está sendo solicitado e o porquê. Da
mesma maneira, os pagadores devem responder com o que está sendo aprovado usando conjuntos de códigos padrão do setor. Ofereça
a agentes de serviço, equipes do provedor e outras pessoas envolvidas em solicitações pré-autorização o acesso a códigos de diagnóstico
ou procedimentos padrão do setor.
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Onde: Esse recurso está disponível por meio da licença do conjunto de permissões da Plataforma do Health Cloud no Lightning Experience
e Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance e Unlimited em que o Health Cloud está habilitado.

Quem: Os usuários devem ter a licença do conjunto de permissões do Health Cloud e da Plataforma do Health Cloud atribuídas a eles.
Os usuários também precisam de pelo menos um dos seguintes conjuntos de permissões: Licença do conjunto de permissões do Health
Cloud, Gerenciamento de utilização do Health Cloud ou Serviços do membro do Health Cloud.

Por quê: Com o novo modelo de dados de conjuntos de códigos, você pode disponibilizar códigos de diagnóstico e procedimento
padrão do setor para usar no Health Cloud. Esses códigos podem ser usados para armazenar procedimentos e diagnósticos discretos
como parte do registro clínico de um paciente ou ser usados em solicitações de pré-autorização no gerenciamento de utilização.

Como: Adquira códigos, como Terminologia de procedimento atual (CPT) ou Classificação estatística internacional de doenças e
problemas de saúde relacionados (ICD), da Associação Médica Americana ou organizações semelhantes. Use o Data Loader para importar
os códigos e, em seguida, mapeie campos de código de diagnóstico para o objeto HealthCareDiagnosis e mapeie os códigos de
procedimento para o objeto HealthCareProcedure. Você pode modificar os dados que são exibidos para que apenas as informações que
sua empresa usam sejam visíveis. Use regras de compartilhamento para conceder acesso às pessoas que trabalham com conjuntos de
códigos.

Engajar pacientes e membros com o modelo de aplicativo do Health Cloud
Crie facilmente aplicativos móveis com marca personalizada para pacientes e membros a fim de gerar engajamento digital e permitir
que os consumidores de saúde permaneçam a par das metas de saúde, recebam acesso mais rápido a informações, adiram a planos de
tratamento e controlem sua própria jornada de saúde. Use o novo Mobile Publisher para Community Cloud a fim de empacotar e distribuir
esses aplicativos nativos na Apple App Store e no Google Play Store.

Onde: Esse recurso está disponível nas Comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
e está disponível nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Sua organização deve ter o pacote gerenciado
do Health Cloud instalado e a licença do conjuntos de permissões do Health Cloud atribuída.

Por quê: Conhecimento é poder. Coloque esse poder nas mãos de seus pacientes com seu próprio aplicativo de smartphone com marca
dedicada. Seu aplicativo pode ajudar os pacientes a interagir de maneira conveniente com componentes do Health Cloud, como Metas,
Planos de atendimento, Tarefas e Equipe de atendimento, para que eles acompanhar tarefas de forma eficiente, aderir aos planos de
saúde e entrar em contato com seus provedores.
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Como: O Health Cloud oferece um pacote não gerenciado opcional contendo um modelo de Bolt. Personalize esse modelo para criar
um aplicativo de Comunidade, em seguida, publique-o na Apple App Store ou Google Play Store usando o novo recurso Mobile Publisher
para comunidades, adquirido separadamente. O modelo tem o propósito de funcionar com o Mobile Publisher.

CONSULTE TAMBÉM:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.health_cloud.meta/health_cloud/admin_campaigns.htm

Personalizar compromissos de pacientes e membros com o Agendador
do Lightning
O Agendador do Lightning é um conjunto de recursos poderoso que facilita o agendamento dos compromissos com um coordenador
de tratamento ou gerenciador de caso.

Onde: Esse recurso está disponível por um custo extra, nas edições Enterprise e Unlimited.

CONSULTE TAMBÉM:

Criar compromissos personalizados com o Agendador do Lightning

Ajuda do Salesforce: Gerenciar compromissos com o Agendador do Lightning (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

O Health Cloud tem novos objetos
Estes objetos são novos.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Performance e Unlimited.

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.

CareBarrier

Representa limitações ou obstáculos que impedem que uma pessoa receba o atendimento adequado.

CareBarrierDeterminant

Representa o relacionamento de uma barreira com um determinante para um paciente.

CareBarrierType

Representa a lista padrão definida de barreiras mantidas por uma organização.

CareDeterminant

Representa os determinantes de saúde para um paciente como disponibilidade de acomodação segura, emprego adequado ou
mercados de alimento local.

CareDeterminantType

Representa a lista padrão definida de determinantes de saúde mantida por uma organização, incluindo o domínio e tipo.

CareInterventionType

Representa a lista padrão definida de intervenções mantidas por uma organização.

HealthCareDiagnosis

Representa informações relacionadas a códigos de diagnósticos de atendimento médico padrão do setor.

346

Personalizar compromissos de pacientes e membros com
o Agendador do Lightning

Notas da versão do Salesforce Spring '19

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.health_cloud.meta/health_cloud/admin_campaigns.htm
https://help.salesforce.com/articleView?id=concept_ls_overview.htm&language=pt_BR
https://help.salesforce.com/articleView?id=concept_ls_overview.htm&language=pt_BR


HealthCareProcedure

Representa informações relacionadas a códigos de procedimentos de atendimento médico padrão do setor.

Objetos do Health Cloud foram alterados
Adicionamos campos personalizados aos seguintes objetos.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para acessar os objetos, os administradores devem instalar o pacote gerenciado do Health Cloud. Em seguida, eles devem atribuir
a Licença do conjunto de permissões do Health Cloud e as licenças do conjunto de permissões da plataforma Health Cloud a usuários.

Como: Os objetos a seguir possuem novos campos personalizados.

Lead
Esses campos são novos.

• Diagnosis__c

• InsuranceGroupId__c

• InsuranceMemberId__c

• InsuranceType__c

• IsOutOfNetwork__c

• PrimaryInsurance__c

• Priority__c

• ReasonForOutOfNetworkReferral__c

• ReasonForReferral__c

• ReferralStatus__c

• ReferredToOrganization__c

• ReferredToPractitioner__c

• ReferredToUser__c

• ReferringOrganization__c

• ReferringPractitioner__c

• ReferringUser__c

• RelatedAccount__c

• Specialty__c

• TypeOfService__c

Opportunity
Esses campos são novos.

• Diagnosis__c

• InsuranceGroupId__c

• InsuranceMemberId__c

• InsuranceType__c

• IsOutOfNetwork__c

• PrimaryInsurance__c

• Priority__c
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• ReasonForOutOfNetworkReferral__c

• ReferralReceivedDate__c

• ReferredToOrganization__c

• ReferredToPractitioner__c

• ReferredToUser__c

• ReferringOrganization__c

• ReferringPractitioner__c

• ReferringUser__c

• Specialty__c

• TypeOfService__c

Contact
Esses campos são novos.

• ConvertedReferrals__c

• ReferrerScore__c

• TotalReferrals__c

Componentes novos e alterados do Health Cloud Lightning
Nós adicionamos um componente ao Health Cloud.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para acessar o componente, os administradores devem instalar o pacote gerenciado do Health Cloud e atribuir à Licença de
conjuntos de permissões do Health Cloud e as licenças do conjunto de permissões da Plataforma Health Cloud aos usuários.

Como: O componente a seguir é novo.

Determinantes de atendimento

O componente dos Determinantes de atendimento do Lightning permite que você associe barreiras a um objeto e configure como
as barreiras aparecem no aplicativo.

Personalização: Einstein Next Best Action, Lightning Flow Builder e
aprimoramentos no Salesforce Connect

Torne sua organização mais inteligente com o Einstein Next Best Action, agora disponível ao público em geral. Crie fluxos mais simples
e mais unificados com o novo Flow Builder. Crie e interaja com conexões com sistemas de dados externos mais facilmente com novas
ferramentas, melhorias em ferramentas existentes e maiores limites.

NESTA SEÇÃO:

Einstein: Next Best Action e Criador de previsão

Aproveite os recursos do Salesforce Einstein para recomendar ofertas e ações a seus clientes e prever o que acontece em seguida
em seus negócios.
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Fluxo do Lightning: Flow Builder, modelos de processo e fluxo e suporte de objeto externo

Estamos muito animados em apresentar o Flow Builder! Ele substitui o Designer de fluxo de nuvem por uma interface completamente
nova que simplifica e unifica a maneira como você cria fluxos no Salesforce Classic e no Lightning Experience. Também fornecemos
processos comerciais pré-integrados por meio de modelos que você pode clonar e personalizar! Quer mais? Agora você pode criar
um único processo ou fluxo em que é possível pesquisar, criar ou atualizar dados que estejam armazenados fora do Salesforce!

Salesforce Connect: Maiores limites, validador de conexão e muito mais

Nós adicionamos algumas ferramentas para criar e interagir com conexões com sistemas de dados externos. Aumentamos os limites
por hora padrão do Salesforce Connect por organização para chamadas de OData e novas linhas recuperadas ou criadas. Teste e
solucione os problemas de suas conexões de objeto externas usando o validador, uma ferramenta de diagnóstico integrada. Além
do mais, você recebe um adaptador OData 2.0 aprimorado.

Lightning App Builder: Alternação de modelo e novos componentes

Dê a quaisquer páginas do Lightning um novo modelo sem criar uma nova página. Aproveite os novos componentes para aprimorar
suas páginas de registro e painéis de aplicativo de email.

Proteção de dados e privacidade: Mais granularidade para preferências de consentimento

Rastreie preferências de privacidade de dados em nível granular usando novos objetos e campos. Novos campos de metadados o
ajudam a classificar dados sigilosos dos clientes.

Globalização: Novos idiomas e um layout da esquerda para a direita melhorado

Nós adicionamos 10 novos idiomas da plataforma que o ajudam a se conectar com clientes na Índia e América do Sul. Também
adicionamos um suporte aprimorado para idiomas da direita para a esquerda no Lightning Experience.

Compartilhamento: Compartilhamento baseado em território e documentação melhorada

O Gerenciamento de território Enterprise oferece suporte a novas opções de compartilhamento. Nós também atualizamos a
documentação de Regras de compartilhamento na Ajuda do Salesforce, tornando-a mais concisa e informativa.

Configuração geral: Objetos grandes em configuração e páginas iniciais padrão do aplicativo

Não é mais restringido à API de metadados, agora você pode criar um objeto grande direto de Configuração. Exiba aos usuários a
página inicial que seja mais relevante a eles atribuindo páginas iniciais padrão pelo aplicativo.

Einstein: Next Best Action e Criador de previsão
Aproveite os recursos do Salesforce Einstein para recomendar ofertas e ações a seus clientes e prever o que acontece em seguida em
seus negócios.

NESTA SEÇÃO:

Einstein Prediction Builder: Aprimorados os recursos de Pontuação, Notificações e Novo fluxo de configuração (disponível ao público
em geral)

Após um programa beta bem-sucedido, o Criador de previsões do Einstein agora está disponível ao público em geral. Encontre
detalhes sobre o impacto de cada preditor na pontuação. Obtenha notificações quando sua previsão estiver pronta. Crie suas previsões
com mais eficiência em um fluxo de configuração simplificado.

Einstein Next Best Action: Usar estratégias para recomendar ações e ofertas (disponível ao público em geral)

Exiba as recomendações certas, no momento certo, para as pessoas certas com o Einstein Next Best Action. Integre regras de negócios,
modelos preditivos e dados, dentro e fora do Salesforce, para criar estratégias exclusivas para todos os seus casos de uso. Talvez você
tenha ofertas, como descontos e atualizações, que sejam relevantes apenas sob condições específicas. Talvez os agentes de serviço
tenham várias maneiras de auxiliar os clientes e você queira orientar o agente até a melhor ação. Considere usar o Einstein Next Best
Action.
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Criar uma estratégia de ação para produzir ações e ofertas recomendadas

Use o Strategy Builder para criar um fluxo de ações e ofertas que você pode exibir nas páginas de registro do Lightning e em páginas
da comunidade. O Strategy Builder é uma ferramenta de automação de apontar e clicar para criar estratégias para o Einstein Next
Best Action. Com o Strategy Builder, você pode classificar, filtrar e priorizar suas recomendações.

Einstein Prediction Builder: Aprimorados os recursos de Pontuação, Notificações e
Novo fluxo de configuração (disponível ao público em geral)
Após um programa beta bem-sucedido, o Criador de previsões do Einstein agora está disponível ao público em geral. Encontre detalhes
sobre o impacto de cada preditor na pontuação. Obtenha notificações quando sua previsão estiver pronta. Crie suas previsões com mais
eficiência em um fluxo de configuração simplificado.

NESTA SEÇÃO:

Compreender o impacto de cada previsor em seu modelo

Previsores são valores de campo que podem influenciar sua previsão. Está confuso com a quantidade de previsores em sua pontuação
de modelo? Não tem certeza em quais prestar atenção? Agora, o Einstein oferece uma pontuação de impacto para cada previsor.

Seja notificado sobre status de previsão

As previsões podem demorar um pouco para serem criadas. Agora o Einstein o notifica quando uma previsão é criada e se ela passa
por algum problema. Não é necessário ficar verificando o status da previsão. Você pode continuar com seu trabalho e saberá quando
a previsão está pronta.

Trabalhar mais rapidamente com um fluxo de previsão simplificado

Quando você cria uma previsão, perceberá que algumas páginas no fluxo de configuração foram reordenadas e consolidadas. Por
exemplo, você seleciona um objeto e configura a segmentação na mesma página.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Classificação de caso, relatórios para Insights e contatos e pontuação de comportamento do Pardot (disponível
ao público em geral)

Compreender o impacto de cada previsor em seu modelo
Previsores são valores de campo que podem influenciar sua previsão. Está confuso com a quantidade de previsores em sua pontuação
de modelo? Não tem certeza em quais prestar atenção? Agora, o Einstein oferece uma pontuação de impacto para cada previsor.

Quem: Esse recurso está disponível a administradores com licença do Einstein Analytics Plus ou do Einstein Predictions.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Developer.

Como: Após a criação de uma previsão ser concluída, encontre-a em sua lista de previsões e selecione Exibir pontuação no menu de
ações.
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Impacto é um número entre 0 e 1 que representa o peso ponderado ou importância de um previsor.

Importância (ou peso, dependendo do tipo de modelo) representa o quão significativo um previsor é no modelo preditivo. O Einstein
cria modelos preditivos usando o tipo de modelo que tem o melhor desempenho para os dados no modelo em particular. Como alguns
modelos usam a importância e outros usam o peso, pode ser difícil comparar previsores em diversos modelos. É por isso que o Einstein
oferece a você uma pontuação de impacto, que você pode encontrar na página de detalhes da pontuação.

A pontuação também mostra a você o tipo de modelo preditivo que foi usado para criar o modelo. Para campos de verdadeiro/falso, o
Einstein testa a Previsão aleatória e tipos de modelo de Regressão logística. Para campos de número, o Einstein testa a Previsão aleatória
e tipos de modelo de Regressão linear.

Você pode exibir o impacto do previsor visualmente na página de Visão geral da pontuação. Aqui você pode ver o impacto para os 5
principais previsores em seu modelos. Para exibir o impacto para todos os previsores, clique em Exibir todos os previsores.
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CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Classificação de caso, relatórios para Insights e contatos e pontuação de comportamento do Pardot (disponível
ao público em geral)

Seja notificado sobre status de previsão
As previsões podem demorar um pouco para serem criadas. Agora o Einstein o notifica quando uma previsão é criada e se ela passa por
algum problema. Não é necessário ficar verificando o status da previsão. Você pode continuar com seu trabalho e saberá quando a
previsão está pronta.

Quem: Esse recurso está disponível a administradores com licença do Einstein Analytics Plus ou do Einstein Predictions.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Developer.

Como: Quando você estiver trabalhando no Salesforce, fique atento ao pequeno número vermelho em sua campainha de Notificação!
Clique nela para saber o que há de novo em suas previsões.
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CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Classificação de caso, relatórios para Insights e contatos e pontuação de comportamento do Pardot (disponível
ao público em geral)

Trabalhar mais rapidamente com um fluxo de previsão simplificado
Quando você cria uma previsão, perceberá que algumas páginas no fluxo de configuração foram reordenadas e consolidadas. Por
exemplo, você seleciona um objeto e configura a segmentação na mesma página.

Quem: Esse recurso está disponível a administradores com licença do Einstein Analytics Plus ou do Einstein Predictions.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Developer.

Como: Esse fluxo de peso novo e mais leve significa menos cliques e menos contratempo para você.
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CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Classificação de caso, relatórios para Insights e contatos e pontuação de comportamento do Pardot (disponível
ao público em geral)

Einstein Next Best Action: Usar estratégias para recomendar ações e ofertas
(disponível ao público em geral)
Exiba as recomendações certas, no momento certo, para as pessoas certas com o Einstein Next Best Action. Integre regras de negócios,
modelos preditivos e dados, dentro e fora do Salesforce, para criar estratégias exclusivas para todos os seus casos de uso. Talvez você
tenha ofertas, como descontos e atualizações, que sejam relevantes apenas sob condições específicas. Talvez os agentes de serviço
tenham várias maneiras de auxiliar os clientes e você queira orientar o agente até a melhor ação. Considere usar o Einstein Next Best
Action.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise e Unlimited.

Por quê: Por exemplo, quando um agente abre um registro de contato, o componente do Einstein Next Best Action solicita um conjunto
de recomendações do Strategy Builder e exibe ofertas recomendadas para esse contato. Três possíveis ações podem surgir, portanto, a
estratégia executa e produz a melhor.

• A primeira ação é filtrada porque a pontuação de crédito do cliente está acima de um determinado limite.

• A segunda ação é filtrada porque é uma oferta de venda incremental para um serviço que o cliente já possui.

• A ação final surge e é recomendada porque a classificação da satisfação do cliente está acima da média e uma venda incremental
diferente é considerada adequada.

Como: Crie recomendações para filtrar sua estratégia. Crie e ative fluxos de telas que incluem ações ou ofertas e conecte-os a suas
recomendações. Quando um usuário aceita uma recomendação, o fluxo de tela associado é iniciado.

Localize o Strategy Builder em Next Best Action em Configuração. Crie estratégias que carregam recomendações e filtrem ou classifiquem
essas recomendações com base em regras, previsões, valores de campos e dados externos.
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Exiba recomendações para uma determinada estratégia adicionando o componente do Lightning a suas páginas de registro. Para páginas
de registro do Lightning, adicione o componente do Einstein Next Best Action. Para páginas de comunidades do Lightning, adicione o
componente Ações sugeridas. Para páginas do Visualforce, use o Lightning Out para adicionar o componente lightning:nextBestAction.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Einstein Next Best Action

Criar uma estratégia de ação para produzir ações e ofertas recomendadas
Use o Strategy Builder para criar um fluxo de ações e ofertas que você pode exibir nas páginas de registro do Lightning e em páginas
da comunidade. O Strategy Builder é uma ferramenta de automação de apontar e clicar para criar estratégias para o Einstein Next Best
Action. Com o Strategy Builder, você pode classificar, filtrar e priorizar suas recomendações.

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

Por quê: Forneça as recomendações certas no momento certo projetando uma estratégia que seja adequada ao seu caso de uso.

Por exemplo: Digamos que você possui um banco e deseja que seus representantes de serviço vejam as ofertas que sejam mais bem
adequadas à situação do cliente. Quando um cliente perde um cartão de crédito e entra em contato com o suporte, o representante de
serviços cria um caso com o tipo "cartão de crédito perdido". Você pode criar uma estratégia que reconhece o tipo de caso e recomenda
ofertas. A estratégia aqui sugere o monitoramento do crédito, proteção contra fraudes e, talvez, uma oferta de novo cartão de crédito,
dependendo da pontuação de crédito do cliente.

Ao usar o Strategy Builder, você pode exibir todas as possíveis recomendações e filtrá-las com base na proteção e pontuação de crédito
existentes. O Strategy Builder exibe apenas as ofertas que sejam adequadas a seus critérios.
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Como: Crie e ative fluxos de tela que incluem ações ou ofertas. Crie recomendações e conecte-as a seus fluxos existentes. Quando um
usuário aceita uma recomendação, o fluxo de tela associado é iniciado.

Exiba recomendações para uma determinada estratégia adicionando o componente do Lightning a suas páginas. Para páginas do
Lightning, adicione o componente do Einstein Next Best Action. Para páginas de comunidades do Lightning, adicione o componente
Ações sugeridas. Para páginas do Visualforce, use o Lightning Out para adicionar o componente lightning:nextBestAction.

CONSULTE TAMBÉM:

Einstein Next Best Action: Usar estratégias para recomendar ações e ofertas (disponível ao público em geral)

Fluxo do Lightning: Flow Builder, modelos de processo e fluxo e suporte
de objeto externo
Estamos muito animados em apresentar o Flow Builder! Ele substitui o Designer de fluxo de nuvem por uma interface completamente
nova que simplifica e unifica a maneira como você cria fluxos no Salesforce Classic e no Lightning Experience. Também fornecemos
processos comerciais pré-integrados por meio de modelos que você pode clonar e personalizar! Quer mais? Agora você pode criar um
único processo ou fluxo em que é possível pesquisar, criar ou atualizar dados que estejam armazenados fora do Salesforce!

NESTA SEÇÃO:

Crie fluxos mais intuitivamente com o Flow Builder

Sua experiência de criação de fluxos agora ficou muito melhor! Estamos substituindo o Designer de fluxo de nuvem por uma
ferramenta muito mais rápida: Flow Builder. Ele facilita a criação de fluxos e manutenção com uma interface de usuário simplificada.

Design de processo e fluxo: Acesso a dados externos, modelos de processo e fluxo, fluxos de solicitação de ajuda e comunidades

Anúncio de superpoderes dos processos! Receba processos comerciais pré-integrados por meio de modelos que você pode clonar
e personalizar! Além disso, processos e fluxos podem acessar dados que estão armazenados fora de sua organização e responder a
notificações de erro do Salesforce. Ações agendadas são suportadas em todos os tipos de processo e ainda há um novo tipo de fluxo
disponível.

Distribuição de fluxo: Fluxos recomendados com Next Best Action, implantações de ação guiada e snap-ins que permitem que os
usuários convidados executem fluxos

Há uma nova maneira de colocar seus fluxos para trabalhar: recomende fluxos de tela ao usuário certo, no momento certo, com o
Einstein Next Best Action. Inteligente! Além disso, temos outros aprimoramentos para como trabalhar no componente de Lista de
ações guiadas e implantações do Snap-in

Testar ações agendadas do processo e eventos de retomada de fluxo com Apex

Para ajudá-lo a fornecer mais cobertura de teste para automações nos bastidores, o método do Apex stopTest  executa ações
agendadas pendentes dos processos e retoma os fluxos que estão aguardando um evento de retomada com base em tempo.
Anteriormente, testes do Apex podiam iniciar processos e fluxos de iniciados automaticamente, mas não podiam validar ações
agendadas nem se um fluxo era retomado.

Crie fluxos mais intuitivamente com o Flow Builder
Sua experiência de criação de fluxos agora ficou muito melhor! Estamos substituindo o Designer de fluxo de nuvem por uma ferramenta
muito mais rápida: Flow Builder. Ele facilita a criação de fluxos e manutenção com uma interface de usuário simplificada.

Onde: O Flow Builder está disponível no Lightning Experience e no Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer. O Flow Builder não é compatível com Internet Explorer 11 ou anteriores.

356

Fluxo do Lightning: Flow Builder, modelos de processo e fluxo
e suporte de objeto externo

Notas da versão do Salesforce Spring '19



Quem: Assim como o Designer de fluxo de nuvem, o Flow Builder está disponível para administradores com a permissão do usuário
Gerenciar fluxo.

Por quê: Se estiver familiarizado com outros criadores no Salesforce Platform, como o Criador de aplicativo Lightning ou Community
Builder, se sentirá em casa.

Com o Flow Builder, unificamos a caixa de ferramentas, pois está mais fácil selecionar o elemento ou recurso certo para seu fluxo. Por
exemplo, consolidamos os elementos de dados e como você cria variáveis. Não é mais preciso lembrar se você está usando Criação
rápida ou Criação de registro, ou de qual tipo de variável você precisa. Também renomeamos alguns elementos e recursos para serem
mais intuitivos. Por exemplo, o tipo de dados sObject agora é chamado de "Registro".

Como: O Flow Builder agora é a ferramenta padrão de criação de fluxo em todas as organizações, Salesforce Classic ou Lightning
Experience, então não é preciso migrar. Quando você modifica um fluxo existente ou clica em Novo fluxo, abre o Flow Builder.

Quando você usa o Flow Builder, a única alteração é como criar ou modificar fluxos. O novo Flow Builder não afeta como seus fluxos se
comportam ou a experiência dos seus usuários quando os fluxos são executados.

Por enquanto, você ainda pode acessar fluxos com ambas as ferramentas de fluxo. O Designer de fluxo de nuvem está desativado por
padrão, mas você pode ativá-lo novamente. Em Configuração, vá até Configurações de automação de processos e desmarque Desativar
acesso ao Designer de fluxo de nuvem. Quando o Designer de fluxo de nuvem é reativado, o botão Novo fluxo no Designer de
fluxo de nuvem é exibido na página Fluxos. Quando ambas as ferramentas são ativadas, um fluxo abre na ferramenta em que foi criado.

Nota:

• O Adobe Flash não é mais necessário para criar um fluxo.

• Nós atualizamos as mensagens de erro de fluxo, incluindo as que são retornadas pelo Designer de fluxo de nuvem, pela API
de metadados e pela API de ferramentas, de acordo com a terminologia usada no Flow Builder. Se você criou código que
procura por strings de erro específicas, pode ser necessário atualizá-lo. A terminologia em algumas advertências, mensagens
de erro e detalhes de depuração não são atualizadas para o Flow Builder ou o Designer de fluxo de nuvem.
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Design de processo e fluxo: Acesso a dados externos, modelos de processo e fluxo,
fluxos de solicitação de ajuda e comunidades
Anúncio de superpoderes dos processos! Receba processos comerciais pré-integrados por meio de modelos que você pode clonar e
personalizar! Além disso, processos e fluxos podem acessar dados que estão armazenados fora de sua organização e responder a
notificações de erro do Salesforce. Ações agendadas são suportadas em todos os tipos de processo e ainda há um novo tipo de fluxo
disponível.

NESTA SEÇÃO:

Criar ou instalar processos comerciais pré-criados que você pode personalizar

Um processo ou modelo de fluxo é um processo comercial de base que você pode clonar para criar processos comerciais
personalizados. Diferentemente de fluxos e processos não criados do modelo, se você instalar um modelo a partir de um pacote
gerenciado, poderá abrir e cloná-lo. Mesmo se você criar seus próprios modelos e não usar pacotes gerenciados, marcar um processo
ou fluxo como um modelo o identifica claramente como um processo comercial de base.

Responder a erros do Salesforce com processos ou fluxos

Processos e fluxos agora oferecem suporte a eventos de plataforma padrão que o Salesforce Platform fornece para você. Tanto o
Evento da plataforma do apex em lote (BatchApexErrorEvent) quanto o Evento de alerta de status da plataforma
(PlatformStatusAlertEvent) capturam informações sobre erros no Salesforce. Assim como com eventos de plataforma
personalizados, você pode iniciar um processo ou retomar um fluxo quando mensagens de evento forem recebidas para esses
eventos de plataforma padrão. Anteriormente, os únicos eventos de plataforma que processos e fluxos suportavam eram os
personalizados.

Criar um fluxo para permitir que usuários da comunidade solicitem ajuda

Use um fluxo para permitir que membros da comunidade solicitem que a equipe de suporte liguem para eles de volta. Ao criar
fluxos, procure pelo novo tipo de Fluxo de solicitação de contato e pela ação de Criar solicitação de contato do cliente. Após criar
um fluxo, use o Community Builder para adicionar o componente à sua página.

Exibir uma imagem e capturar informações de endereço mais facilmente em seus fluxos

Dois novos componentes da tela melhoram seus fluxos. Use o componente Imagem de tela para inserir imagens nas telas de fluxos.
Use o componente Endereço para exibir um formulário de endereço completo que seja personalizado para suas configurações.

Acessar dados de fora do Salesforce com processos e fluxos por meio de objetos externos

Automatize um único processo que pode acessar dados do Salesforce e dados que estão fora do Salesforce. Com os objetos externos
do Salesforce Connect, você pode criar um processo ou um fluxo que pode pesquisar, criar ou atualizar dados que estejam armazenados
em um sistema externo. Todos os processos de evento, processos invocáveis, fluxos de tela e fluxos iniciados automaticamente
oferecem suporte aos objetos externos. Como processos de alteração de registros não oferecem suporte com objetos externos,
comece um processo quando uma mensagem de evento da plataforma for recebida.

Executar ações agendadas em processos de evento

Quando você cria um processo que começa quando um evento da plataforma é recebido, poderá definir tempos para executar
ações. Anteriormente, somente processos de alteração de registro suportavam ações agendadas. Mas processos de evento podem
fazer mais com ações agendadas. Essas ações agendadas podem criar ou atualizar dados que estão armazenados fora do Salesforce
por meio de objetos externos. Processos de alteração de registro não oferecem suporte para objetos externos.

Agendar ações em processos para acontecerem imediatamente

Agora você pode criar uma agenda no Criador de processos que aguarda zero hora ou dia, o que significa que as ações pendentes
serão executadas o mais rápido possível. Anteriormente, uma hora era o tempo mínimo para uma ação agendada pendente que é
ajustada da hora atual. Você pode usar ações agendadas para evitar limites controladores, porque as ações agendadas são executadas
em uma transação separada das ações imediatas.
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Retornar valores nulos em fórmulas de processo e fluxo (Atualização crítica)

Essa atualização permite fórmulas de processo e fluxo para retornar valores nulos quando os cálculos envolverem uma variável de
registro nula ou um campo de relacionamento de pesquisa nulo.

Atualização crítica "Impedir que atualizações de campo automatizadas suprimam notificações por email" adiada

A ativação automática dessa atualização crítica, lançada na versão Summer '17, estava programada para a versão Winter '19, mas foi
adiada para 1º de março de 2020, GMT.

Criar ou instalar processos comerciais pré-criados que você pode personalizar
Um processo ou modelo de fluxo é um processo comercial de base que você pode clonar para criar processos comerciais personalizados.
Diferentemente de fluxos e processos não criados do modelo, se você instalar um modelo a partir de um pacote gerenciado, poderá
abrir e cloná-lo. Mesmo se você criar seus próprios modelos e não usar pacotes gerenciados, marcar um processo ou fluxo como um
modelo o identifica claramente como um processo comercial de base.

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

Por quê: Suponhamos que sua empresa precisa de um processo ou fluxo que seja levemente diferente para cada país em que realiza
negócios. Você pode criar ou instalar um modelo para o processo comercial de base e, em seguida, cloná-lo para criar o processo
comercial específico de cada país.

Como:  Para tornar um processo um modelo, abra-o no Criador de processos e clique em Editar propriedades. Para Modelo, selecione
Sim. Para tornar um fluxo um modelo, vá até a página de lista de fluxos em Configuração. Encontre o fluxo, clique em Editar e selecione
Modelo.

Embora você possa ativar modelos e fazer com que eles sejam executados como outros processos e fluxos, os modelos normalmente
são mantidos inativos. Após clonar um modelo e personalizar o clone, ative o clone em sua organização. Se você instalar um modelo
de um pacote gerenciado e, em seguida, instalar uma atualização, seu modelo será substituído pela versão atualizada, mas seus clones
não serão afetados.

Nota:

• Se você instalar um modelo de processo a partir de um pacote, certifique-se de que o processo esteja inativo a menos que
deseje executá-lo ativamente em sua organização. Se você adicionar um modelo de processo para um pacote, primeiro,
desative o processo a menos que tenha certeza de que os instaladores desejam o processo ativo em suas organizações após
a instalação. Você pode ver o status de um processo na página de gerenciamento de processos. Para desativar um processo,
abra-o no Criador de processos e clique em Desativar.

• Não recomendamos abrir modelos de fluxo no Designer de fluxo de nuvem. Fazer isso desmarca o campo Modelo para esses
fluxos. Você pode selecionar novamente o campo Modelo na página de detalhes do fluxo.

Atualizações relacionadas para desenvolvedores

API de metadados
Adicionado o campo isTemplate ao tipo de metadado de Fluxo.

API do conjunto de ferramentas
Adicionado o campo IsTemplate ao objeto Fluxo.

CONSULTE TAMBÉM:

Processos comerciais pré-criados do pacote que os assinantes podem abrir e criar com base neles

Processos e fluxos inativos do pacote
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Responder a erros do Salesforce com processos ou fluxos
Processos e fluxos agora oferecem suporte a eventos de plataforma padrão que o Salesforce Platform fornece para você. Tanto o Evento
da plataforma do apex em lote (BatchApexErrorEvent) quanto o Evento de alerta de status da plataforma
(PlatformStatusAlertEvent) capturam informações sobre erros no Salesforce. Assim como com eventos de plataforma
personalizados, você pode iniciar um processo ou retomar um fluxo quando mensagens de evento forem recebidas para esses eventos
de plataforma padrão. Anteriormente, os únicos eventos de plataforma que processos e fluxos suportavam eram os personalizados.

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

Como: Quando você seleciona um evento de plataforma para iniciar um processo ou retomar um fluxo, o Evento de plataforma de Apex
e Evento de alerta de status da plataforma estão disponíveis, junto com os eventos de plataforma personalizados da sua organização.

Por exemplo, você deseja personalizar quem recebe notificações de erro para estratégias do Einstein Next Best Action. Esses erros são
assinalados com o evento da plataforma Evento de alerta de status da plataforma. Crie um processo que comece quando receber uma
mensagem de evento do Evento de alerta de status da plataforma. Em seguida, use critérios e ações para enviar o erro para o usuário
adequado.

Atualizações relacionadas para desenvolvedores

API do conjunto de ferramentas
Atualizou o objeto EventSubscription com um novo valor para o campo EventType.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Apex: Disparar eventos da plataforma no Apex em lote

Criar um fluxo para permitir que usuários da comunidade solicitem ajuda
Use um fluxo para permitir que membros da comunidade solicitem que a equipe de suporte liguem para eles de volta. Ao criar fluxos,
procure pelo novo tipo de Fluxo de solicitação de contato e pela ação de Criar solicitação de contato do cliente. Após criar um fluxo, use
o Community Builder para adicionar o componente à sua página.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Comunidades: Permitir que seus clientes solicitem uma chamada do suporte
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Exibir uma imagem e capturar informações de endereço mais facilmente em seus fluxos
Dois novos componentes da tela melhoram seus fluxos. Use o componente Imagem de tela para inserir imagens nas telas de fluxos. Use
o componente Endereço para exibir um formulário de endereço completo que seja personalizado para suas configurações.

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: Para adicionar imagens de Tela ou Endereço ao seu fluxo, abra ou adicione um elemento de Tela no Flow Builder. Arraste o
componente que deseja para a tela e, em seguida, configure suas propriedades.

Bônus! O componentes da tela de Endereço pode aproveitar listas de opções de Estado e País/território caso você as tenha ativado em
sua organização.

Para usar o componentes da tela da Imagem de tela, carregue imagens em sua organização como recursos estáticos. Em seguida, você
pode referenciá-las enquanto configura o componente.

Acessar dados de fora do Salesforce com processos e fluxos por meio de objetos externos
Automatize um único processo que pode acessar dados do Salesforce e dados que estão fora do Salesforce. Com os objetos externos
do Salesforce Connect, você pode criar um processo ou um fluxo que pode pesquisar, criar ou atualizar dados que estejam armazenados
em um sistema externo. Todos os processos de evento, processos invocáveis, fluxos de tela e fluxos iniciados automaticamente oferecem
suporte aos objetos externos. Como processos de alteração de registros não oferecem suporte com objetos externos, comece um
processo quando uma mensagem de evento da plataforma for recebida.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic. O Salesforce Connect é gratuito para o Developer Edition
e está disponível por um custo extra nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Por exemplo, quando uma ordem é atualizada, um sistema de gerenciamento de ordens publica a mensagem de evento de
plataforma para Status da ordem. Quando um processo recebe a mensagem de evento, o processo corresponde o número de referência
da ordem de um registro de ordem externo com o número de referência de ordem da mensagem do evento. Esse exemplo presume
que o evento de plataforma e o objeto externo estão definidos em sua organização.

Quando os dados do Salesforce são modificados em um processo de evento, precisamos iniciar uma nova transação antes de podermos
atualizar os dados fora do Salesforce. Ações agendadas nos permitem fazer exatamente isso. Para atualizar dados externos assim que
possível, defina a agenda para 0 horas a partir de agora.
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Como: Quando você seleciona um objeto para um processo ou um fluxo para acesso, os objetos padrão, personalizados e externos são
exibidos como opções.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de eventos da plataforma

Executar ações agendadas em processos de evento

Agendar ações em processos para acontecerem imediatamente

Executar ações agendadas em processos de evento
Quando você cria um processo que começa quando um evento da plataforma é recebido, poderá definir tempos para executar ações.
Anteriormente, somente processos de alteração de registro suportavam ações agendadas. Mas processos de evento podem fazer mais
com ações agendadas. Essas ações agendadas podem criar ou atualizar dados que estão armazenados fora do Salesforce por meio de
objetos externos. Processos de alteração de registro não oferecem suporte para objetos externos.

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

Por quê: Por exemplo, quando uma ordem criada, um sistema de gerenciamento de ordens publica a mensagem de evento de plataforma
para Status da ordem. Quando um processo recebe a mensagem de evento, o processo verifica se o status do pedido externo é novo.
Ordem externa é um objeto externo.
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O processo então cria um registro de contato no Salesforce e agenda uma ação para atualizar o status da ordem externa.
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Nota:  Quando os dados do Salesforce são modificados em um processo de evento, precisamos iniciar uma nova transação antes
de podermos atualizar os dados fora do Salesforce. A ação agendada nos permite fazer exatamente isso. Para atualizar os dados
externos assim que possível, defina a agenda para 0 horas a partir de agora.

Como: Quando você cria um processo de evento, as ações imediatas e agendadas são exibidas como opções.

CONSULTE TAMBÉM:

Acessar dados de fora do Salesforce com processos e fluxos por meio de objetos externos

Agendar ações em processos para acontecerem imediatamente

Agendar ações em processos para acontecerem imediatamente
Agora você pode criar uma agenda no Criador de processos que aguarda zero hora ou dia, o que significa que as ações pendentes serão
executadas o mais rápido possível. Anteriormente, uma hora era o tempo mínimo para uma ação agendada pendente que é ajustada
da hora atual. Você pode usar ações agendadas para evitar limites controladores, porque as ações agendadas são executadas em uma
transação separada das ações imediatas.

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: Quando você adiciona uma agenda a um processo, defina o tempo para as ações serem executadas a 0 hora a partir de agora.

Nota:  As ações são executadas dentro de uma hora, mas podem ser executadas mais cedo dependendo da quantidade de ações
que o Salesforce está processando no momento.

CONSULTE TAMBÉM:

Acessar dados de fora do Salesforce com processos e fluxos por meio de objetos externos

Retornar valores nulos em fórmulas de processo e fluxo (Atualização crítica)
Essa atualização permite fórmulas de processo e fluxo para retornar valores nulos quando os cálculos envolverem uma variável de registro
nula ou um campo de relacionamento de pesquisa nulo.

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

Por quê: Em processos e fluxos, uma fórmula pode referenciar o campo de um registro por meio de uma variável de registro ou campo
de relacionamento de pesquisa. No tempo de execução, quando a variável de registro ou o campo de relacionamento de pesquisa forem
nulos, a fórmula, às vezes, retorna nulo. Caso contrário, ela retorna uma exceção não gerenciada. Com essa atualização, a fórmula sempre
retorna um valor nulo quando a variável de registro ou campo de relacionamento de pesquisa for nulo. Essa atualização não afeta campos
de mesclagem.

Por exemplo, quando você atualiza uma conta, um processo inicia e verifica os critérios antes de ela realizar ações. Os critérios incluem
uma fórmula que referencia o nome da conta pai por meio do campo Conta pai da conta. O campo Conta pai é um campo de
relacionamento de pesquisa: [Account].Parent.Name.

Se o valor do campo de relacionamento de pesquisa for nulo, a fórmula retornará nulo. Sem essa atualização, a fórmula, às vezes, retorna
uma exceção não gerenciada em vez de nulo.

Como: Para testar esta atualização crítica, recomendamos trabalhar em um sandbox. Em Configuração, insira Atualizações
críticas  na caixa Busca rápida. Em seguida, selecione Atualizações críticas. Revise os detalhes para a atualização crítica Procurar
variáveis de registro nulo ou valores nulos de campos de relacionamento de pesquisa em fórmulas de processo e fluxo e, em seguida,
clique em Ativar. Teste todas as fórmulas de processo e fluxo que referenciam campos de relacionamento de pesquisa ou campos de
variável de registro. Processos possuem fórmulas em critérios e em ações. Fluxos possuem fórmulas em recursos e em variação de
componentes de entrada.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações críticas
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Atualização crítica "Impedir que atualizações de campo automatizadas suprimam notificações por
email" adiada
A ativação automática dessa atualização crítica, lançada na versão Summer '17, estava programada para a versão Winter '19, mas foi
adiada para 1º de março de 2020, GMT.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações críticas

Notas da versão Summer '17: Impedir que atualizações de campo automatizadas suprimam notificações por email (atualização crítica)

Distribuição de fluxo: Fluxos recomendados com Next Best Action, implantações de
ação guiada e snap-ins que permitem que os usuários convidados executem fluxos
Há uma nova maneira de colocar seus fluxos para trabalhar: recomende fluxos de tela ao usuário certo, no momento certo, com o Einstein
Next Best Action. Inteligente! Além disso, temos outros aprimoramentos para como trabalhar no componente de Lista de ações guiadas
e implantações do Snap-in

NESTA SEÇÃO:

Usar estratégias de ação e Einstein Next Best Action para recomendar fluxos a usuários e membros da comunidade (disponível ao
público em geral)

Exiba seus fluxos aos usuários certos no momento certo e com as informações certas. Ao usar o Einstein Next Best Action, você pode
integrar regras de negócios, modelos preditivos e dados, dentro e fora do Salesforce, para garantir que os melhores fluxos sejam
indicados aos usuários corretos.

Reutilizar configurações de lista de ações guiadas e exibir fluxos pausados

Crie fluxos que guiam usuários por um procedimento de diversas etapas, como um script de chamada, na lista de Ações guiadas.
Para facilitar a configuração da lista, adicionamos implantações que você gerencia em Configuração. Implantações permitem que
você reutilize configurações, como quais fluxos podem ser adicionados à lista no tempo de execução em diferentes páginas de
registro. Para ajudar os usuários a encontrar e concluir rapidamente fluxos pausados, a lista exibe todos os fluxos pausados para o
registro.

Usar snap-ins para permitir que usuários convidados executem fluxos

Usuários não autenticados podem executar fluxos de seu site da Web. Selecione ou crie um fluxo e, em seguida, incorpore-o em
seu site da Web usando uma implantação de Snap-ins.

Usar estratégias de ação e Einstein Next Best Action para recomendar fluxos a usuários e membros
da comunidade (disponível ao público em geral)
Exiba seus fluxos aos usuários certos no momento certo e com as informações certas. Ao usar o Einstein Next Best Action, você pode
integrar regras de negócios, modelos preditivos e dados, dentro e fora do Salesforce, para garantir que os melhores fluxos sejam indicados
aos usuários corretos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise e Unlimited.

CONSULTE TAMBÉM:

Einstein Next Best Action: Usar estratégias para recomendar ações e ofertas (disponível ao público em geral)

366

Fluxo do Lightning: Flow Builder, modelos de processo e fluxo
e suporte de objeto externo

Notas da versão do Salesforce Spring '19

https://releasenotes.docs.salesforce.com/pt-br/summer17/release-notes/rn_forcecom_process_emails.htm


Reutilizar configurações de lista de ações guiadas e exibir fluxos pausados
Crie fluxos que guiam usuários por um procedimento de diversas etapas, como um script de chamada, na lista de Ações guiadas. Para
facilitar a configuração da lista, adicionamos implantações que você gerencia em Configuração. Implantações permitem que você
reutilize configurações, como quais fluxos podem ser adicionados à lista no tempo de execução em diferentes páginas de registro. Para
ajudar os usuários a encontrar e concluir rapidamente fluxos pausados, a lista exibe todos os fluxos pausados para o registro.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Fluxo do Lightning para serviço: Implantações reutilizáveis e fluxos pausados fáceis de encontrar

Usar snap-ins para permitir que usuários convidados executem fluxos
Usuários não autenticados podem executar fluxos de seu site da Web. Selecione ou crie um fluxo e, em seguida, incorpore-o em seu
site da Web usando uma implantação de Snap-ins.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Unlimited e Developer usando o snippet
de código de Snap-ins versão 5.0 e posterior.

CONSULTE TAMBÉM:

Permitir que usuários convidados executem fluxos

Testar ações agendadas do processo e eventos de retomada de fluxo com Apex
Para ajudá-lo a fornecer mais cobertura de teste para automações nos bastidores, o método do Apex stopTest  executa ações
agendadas pendentes dos processos e retoma os fluxos que estão aguardando um evento de retomada com base em tempo.
Anteriormente, testes do Apex podiam iniciar processos e fluxos de iniciados automaticamente, mas não podiam validar ações agendadas
nem se um fluxo era retomado.

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

Como: O método stopTest  marca o ponto de término do teste no código de teste. Quando stopTest  é executado, todos os
processos assíncronos são executados de maneira síncrona.

Para testes do Apex que acionam processos de mudança de registro (Criador de processos integrado), o método stopTest  executa
ações programadas para qualquer data, mesmo que o grupo de critérios inclua várias agendas. Para testes do Apex que acionam processos
de eventos (Criador de processos integrado), publique o evento e use o método Test.getEventBus().deliver()  para iniciar
o processo. Use o método stopTest  para executar ações programadas associadas.

Para testes do Apex que acionam fluxos inicializados automaticamente com elementos de pausa, o método stopTest  retoma o
fluxo e executa os elementos restantes. Para cada elemento de Pausa que está aguardando em um evento de retomada baseado em
tempo, o fluxo retoma e executa todos os elementos ao longo do caminho.

Atualizações relacionadas para desenvolvedores
Apex

Método alterado em System.Test: stopTest()
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Salesforce Connect: Maiores limites, validador de conexão e muito mais
Nós adicionamos algumas ferramentas para criar e interagir com conexões com sistemas de dados externos. Aumentamos os limites
por hora padrão do Salesforce Connect por organização para chamadas de OData e novas linhas recuperadas ou criadas. Teste e solucione
os problemas de suas conexões de objeto externas usando o validador, uma ferramenta de diagnóstico integrada. Além do mais, você
recebe um adaptador OData 2.0 aprimorado.

NESTA SEÇÃO:

Acompanhe as alterações de dados em objetos externos mais facilmente (beta)

Acompanhe as alterações em dados armazenados fora da organização do Salesforce com a Captura de alteração de dados externos.
Anteriormente, era preciso entrar em contato com o atendimento ao cliente Salesforce, mas agora o recurso está ativo por padrão
após ser habilitado. A Captura de alteração de dados externos era chamada de Rastreamento de alteração de dados externos em
seu lançamento piloto, na versão Winter '18, e teve o nome alterado para Acionadores no lançamento do beta da versão Spring '19.

Conectar seus usuários a mais dados externos com maiores limites por hora

Aumentamos os limites por hora padrão do Salesforce Connect por organização para chamadas de OData e novas linhas recuperadas
ou criadas. Maiores limites significam mais oportunidades para usuários visualizarem e modificarem dados armazenados fora da
organização Salesforce.

Validar suas conexões com dados de objetos externos

Teste e solucione os problemas de suas conexões de objeto externas usando o validador, uma ferramenta de diagnóstico integrada.
Com apenas alguns cliques, o validador verifica se seu objeto externo das origens de dados externas de Apex ou OData está conectado
e respondendo adequadamente. Se o teste não for bem-sucedido, você receberá mensagens fáceis de compreender para corrigir
a conexão.

Adaptador OData 2.0 aprimorado para Salesforce Connect

Se você estiver usando o adaptador OData 2.0 com o Salesforce Connect, em breve, teremos melhorias para você. Para se preparar,
certifique-se de que suas origens de dados externas que se conectam usando o adaptador OData 2.0 podem decodificar URLs
codificados. Mas, se você estiver seguindo padrões de HTTP, já estará em conformidade.

Usar objetos externos em processos e fluxos

Agora você pode usar dados externos em fluxos e processos que não sejam processos de alteração de registro. Esse suporte expande
sua caixa de ferramentas de cliques, não códigos, permitindo que você crie scripts de chamada para oferecer suporte a agentes com
dados externos e do Salesforce, crie emails automatizados incorporando dados externos e muito mais.

Atualizações relacionadas para desenvolvedores

Acompanhe as alterações de dados em objetos externos mais facilmente (beta)
Acompanhe as alterações em dados armazenados fora da organização do Salesforce com a Captura de alteração de dados externos.
Anteriormente, era preciso entrar em contato com o atendimento ao cliente Salesforce, mas agora o recurso está ativo por padrão após
ser habilitado. A Captura de alteração de dados externos era chamada de Rastreamento de alteração de dados externos em seu lançamento
piloto, na versão Winter '18, e teve o nome alterado para Acionadores no lançamento do beta da versão Spring '19.

Onde: Esta alteração vale para o Lightning Experience e o Salesforce Classic como parte do Salesforce Connect usando o adaptador
OData 4.0. O Salesforce Connect é gratuito para o Developer Edition e está disponível por um custo extra nas edições Enterprise,
Performance e Unlimited.

Nota:  Por ser um recurso beta, o Rastreamento de alteração de dados externos é uma prévia, que não faz parte dos "Serviços"
segundo seu acordo de assinatura principal 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
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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.

Como: Para habilitar o rastreamento de alteração de uma origem de dados, em Configuração, na caixa Busca rápida, digite Origem
de dados externa  e selecione Origem de dados externa. Selecione sua origem de dados externa e selecione Qualificada
para captura de alteração de dados. Em seguida, insira o intervalo de consulta.

Agora você também pode ver as entidades selecionadas na tela Captura de alteração de dados, após marcar a caixa de seleção Rastrear
alterações de dados em objetos externos.

369

Salesforce Connect: Maiores limites, validador de conexão
e muito mais

Notas da versão do Salesforce Spring '19



Conectar seus usuários a mais dados externos com maiores limites por hora
Aumentamos os limites por hora padrão do Salesforce Connect por organização para chamadas de OData e novas linhas recuperadas
ou criadas. Maiores limites significam mais oportunidades para usuários visualizarem e modificarem dados armazenados fora da
organização Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic como parte do Salesforce Connect. O Salesforce Connect
é gratuito para o Developer Edition e está disponível por um custo extra nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

20.000Máximo de chamadas de OData por hora.

100.000Máximo de novas linhas acessadas por hora. Esse limite não se aplica a:

• Origens de dados externas com alto volume de dados

• Linhas que são recuperadas somente como resultados de pesquisa e não são abertas ou editadas

• Outras linhas que já foram recuperadas

Para evitar atingir esse limite de maneira inesperada, rastreie seu limite de chamadas por hora com o recurso
de limites de API REST do Lightning usando o limite HourlyLongTermIdMapping.

Validar suas conexões com dados de objetos externos
Teste e solucione os problemas de suas conexões de objeto externas usando o validador, uma ferramenta de diagnóstico integrada.
Com apenas alguns cliques, o validador verifica se seu objeto externo das origens de dados externas de Apex ou OData está conectado
e respondendo adequadamente. Se o teste não for bem-sucedido, você receberá mensagens fáceis de compreender para corrigir a
conexão.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic como parte do Salesforce Connect. O Salesforce Connect
é gratuito para o Developer Edition e está disponível por um custo extra nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Adaptador OData 2.0 aprimorado para Salesforce Connect
Se você estiver usando o adaptador OData 2.0 com o Salesforce Connect, em breve, teremos melhorias para você. Para se preparar,
certifique-se de que suas origens de dados externas que se conectam usando o adaptador OData 2.0 podem decodificar URLs codificados.
Mas, se você estiver seguindo padrões de HTTP, já estará em conformidade.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic como parte do Salesforce Connect. O Salesforce Connect
é gratuito para o Developer Edition e está disponível por um custo extra nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Usar objetos externos em processos e fluxos
Agora você pode usar dados externos em fluxos e processos que não sejam processos de alteração de registro. Esse suporte expande
sua caixa de ferramentas de cliques, não códigos, permitindo que você crie scripts de chamada para oferecer suporte a agentes com
dados externos e do Salesforce, crie emails automatizados incorporando dados externos e muito mais.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic como parte do Salesforce Connect. O Salesforce Connect
é gratuito para o Developer Edition e está disponível por um custo extra nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Atualizações relacionadas para desenvolvedores
Recurso de limites

O recurso de limites possui estes novos limites: HourlyLongTermIdMapping e HourlyShortTermIdMapping.
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Níveis de acesso atualizados
Os níveis de acesso mudaram para usuários sem credenciais exclusivas definidas para os objetos ExternalDataSource,
BackgroundOperation, NamedCredential e ExternalDataUserAuth. Ressincronizar uma origem de dados externa agora concede o
acesso de segurança em nível de campo a usuários com o mesmo perfil que o usuário que iniciou a ressincronização. Revise o acesso
em nível de campo para garantir que seus usuários possuam as permissões certas.

Lightning App Builder: Alternação de modelo e novos componentes
Dê a quaisquer páginas do Lightning um novo modelo sem criar uma nova página. Aproveite os novos componentes para aprimorar
suas páginas de registro e painéis de aplicativo de email.

NESTA SEÇÃO:

Alternar sua página do Lightning para um modelo diferente

Não gosta do layout de uma página do Lightning? As necessidades de seus negócios mudaram? Agora, com poucos cliques, você
pode alternar o modelo de uma página do Lightning.

Sugerir recomendações e ofertas aos seus usuários do Lightning Experience (disponível ao público em geral)

Direcione seus usuários para a melhor próxima etapa com o componente Einstein Next Best Action. Disponível em páginas de
registro do Lightning, esse componente usa estratégias que aplicam as regras de negócios de sua organização para exibir ofertas e
ações sensíveis ao contexto, como uma atualização, um desconto ou um serviço. Você define as condições e regras que determinam
quais recomendações exibir aos seus usuários. Esse componente está disponível como parte do Einstein Next Best Action.

Adicione documentos do Quip diretamente a registros do Salesforce (beta)

Leve documentos do Quip, planilhas, slides e salas de bate-papo diretamente para seus aplicativos do Lightning com o novo
componente Quip Document. Seus usuários familiarizam-se com recursos do Quip como edição avançada, atualizações em tempo
Editar, real, comentários e @menções sem sair do Salesforce. Você também pode criar modelos para simplificar o fluxo de trabalho
da sua equipe.

Adicionar o componente de fila de trabalho a painéis de aplicativos de email

Forneça a seus representantes a mesma Fila de trabalho do High Velocity Sales que eles usam no Salesforce diretamente no Microsoft®

Outlook® e Gmail™.

O componente de rich text usa o editor de texto do Quill

Para garantir que o componente Rich text funcione perfeitamente com o Lightning Locker, alteramos seu editor de texto de CKEditor
para Quill.

Os rótulos de modelo da página do Lightning padrão foram alterados

Como parte do recurso de alternância de modelo da página do Lightning, revisamos os títulos, descrições e nomes de região de
alguns de nossos modelos de página. Nós substituímos "Coluna" por "Região" e melhoramos o texto de descrição de modelo. Essa
alteração é cosmética. A estrutura e recursos dos modelos permanecem os mesmos.

Rótulos melhores para formatos em regras de visibilidade de componente

Estivemos trabalhando para tornar os valores de fator mais intuitivos ao criar regras de visibilidade para componentes. Na versão
Winter '19, começamos alterando os valores de fator de forma no campo Valor de Pequeno, Médio e Grande para Telefone, Tablet
e Desktop. Na versão Spring '19, acabamos atualizando o texto do filtro para refletir os valores de Telefone, Tablet e Desktop.

Alternar sua página do Lightning para um modelo diferente
Não gosta do layout de uma página do Lightning? As necessidades de seus negócios mudaram? Agora, com poucos cliques, você pode
alternar o modelo de uma página do Lightning.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Como: Quando você visualiza as propriedades de uma página do Lightning no Criador de aplicativo Lightning, clique em Alterar ao
lado do campo de Modelo para iniciar o processo de alternância de modelo.

Sugerir recomendações e ofertas aos seus usuários do Lightning Experience
(disponível ao público em geral)
Direcione seus usuários para a melhor próxima etapa com o componente Einstein Next Best Action. Disponível em páginas de registro
do Lightning, esse componente usa estratégias que aplicam as regras de negócios de sua organização para exibir ofertas e ações sensíveis
ao contexto, como uma atualização, um desconto ou um serviço. Você define as condições e regras que determinam quais recomendações
exibir aos seus usuários. Esse componente está disponível como parte do Einstein Next Best Action.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise e Unlimited.

Como: 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.

CONSULTE TAMBÉM:

Einstein Next Best Action: Usar estratégias para recomendar ações e ofertas (disponível ao público em geral)

Ajuda do Salesforce: Componente do Einstein Next Best Action (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Adicione documentos do Quip diretamente a registros do Salesforce (beta)
Leve documentos do Quip, planilhas, slides e salas de bate-papo diretamente para seus aplicativos do Lightning com o novo componente
Quip Document. Seus usuários familiarizam-se com recursos do Quip como edição avançada, atualizações em tempo Editar, real,
comentários e @menções sem sair do Salesforce. Você também pode criar modelos para simplificar o fluxo de trabalho da sua equipe.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer. Essa alteração se
aplica apenas a aplicativos Lightning.

Nota:  Como um recurso beta, o componente Quip Document 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.

Quem: Disponível em organizações com um plano Quip Enterprise ou avaliação gratuita.

Por quê: Os usuários podem colaborar em documentos diretamente do local em que trabalham, sem mudar de aplicativo. Todos os
documentos criados usando um componente do Quip Document são anexados automaticamente como arquivos ao registro do
Salesforce.

Atualize documentos diretamente no registro ou expanda-os para uma visualização de modal para uma experiência de edição mais
avançada. Veja o histórico de edição de um documento, contribua para a conversa e compartilhe o documento com novos colaboradores
sem sair da guia do navegador. Comentários, @menções, Live Apps e outros recursos interativos do Quip funcionam exatamente como
funcionavam nos aplicativos para Web e desktop do Quip.
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Para realmente acelerar e simplificar seu fluxo de trabalho, crie modelos. Você pode configurar qualquer documento do Quip como um
modelo, que sua equipe pode usar para criar rapidamente documentos em registros do Salesforce. Você pode, inclusive, preencher
automaticamente novos documentos com campos padrão e personalizados do registro usando a sintaxe de mesclagem de email.
Imagine as possibilidades: padronizar a coleta de informações, rastrear atividades de vendas ou criar listas de verificação da equipe.

Como: Conecte sua organização do Salesforce a seu site do Quip passando pela configuração guiada do Quip. Em Configuração, use a
caixa Busca rápida para localizar o Quip e siga as etapas. Abra o Criador de aplicativo Lightning e arraste o componente Quip Document
para uma página de registro. Em seguida, conclua a configuração do componente no Criador de aplicativo Lightning.

Adicionar o componente de fila de trabalho a painéis de aplicativos de email
Forneça a seus representantes a mesma Fila de trabalho do High Velocity Sales que eles usam no Salesforce diretamente no Microsoft®

Outlook® e Gmail™.
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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: Empresas com High Velocity Sales e Inbox habilitados podem adicionar o componente de Fila de trabalho aos seus painéis da
aplicação do email.

Como: Para uma melhor experiência, recomendamos adicionar uma guia ao componente de Guia da integração com o Outlook e
colocar o componente de Fila de trabalho nessa nova guia. Inclua o componente em cada painel atribuído aos seus representantes de
vendas internos que usam os recursos de High Velocity Sales.

O componente de rich text usa o editor de texto do Quill
Para garantir que o componente Rich text funcione perfeitamente com o Lightning Locker, alteramos seu editor de texto de CKEditor
para Quill.

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

Como: Estas são algumas diferenças que você verá com o editor de texto Quill.

• O editor Quill oferece suporte para um conjunto de fontes diferente do CKEditor. O texto em seu componente permanece na fonte
antiga até que você o edite. As fontes suportadas pelo Quill são Arial, Courier, Garamond, Salesforce Sans, Tahoma, Times New Roman
e Verdana.

• A API do Quill engloba cada linha de texto com marcas <p> </p>. As marcas podem aumentar o número de caracteres no valor
da API de rich text quando você salva o texto. Se você receber um aviso de comprimento máximo, quebre o texto em dois componentes
de Rich text.

• O painel do editor de link no Quill possui menos opções que do CKEditor. Por exemplo, o painel do Quill não inclui as opções de
menu Tipo de link ou Destino, mas você pode especificar essas opções manualmente.

• No Quill, a cor padrão para o texto é cinza no editor, mas o texto é renderizado em preto na saída.

• Selecionar o texto usando atalhos do teclado, como Cmd + A, e, em seguida, digitar algo novo redefinirá a formatação do texto
existente.

Os rótulos de modelo da página do Lightning padrão foram alterados
Como parte do recurso de alternância de modelo da página do Lightning, revisamos os títulos, descrições e nomes de região de alguns
de nossos modelos de página. Nós substituímos "Coluna" por "Região" e melhoramos o texto de descrição de modelo. Essa alteração é
cosmética. A estrutura e recursos dos modelos permanecem os mesmos.

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

Rótulos melhores para formatos em regras de visibilidade de componente
Estivemos trabalhando para tornar os valores de fator mais intuitivos ao criar regras de visibilidade para componentes. Na versão Winter
'19, começamos alterando os valores de fator de forma no campo Valor de Pequeno, Médio e Grande para Telefone, Tablet e Desktop.
Na versão Spring '19, acabamos atualizando o texto do filtro para refletir os valores de Telefone, Tablet e Desktop.

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

Como: Por exemplos, quando você seleciona Telefone como o valor no critério de regra, esse valor agora é refletido no texto do filtro.
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Proteção de dados e privacidade: Mais granularidade para preferências
de consentimento
Rastreie preferências de privacidade de dados em nível granular usando novos objetos e campos. Novos campos de metadados o ajudam
a classificar dados sigilosos dos clientes.

NESTA SEÇÃO:

Ajustar seu rastreamento de privacidade de dados com novos objetos

Rastreie preferências de privacidade de dados de maneira mais granular usando novos objetos: Consentimento de tipo de ponto
de contato, finalidade de uso de dados e base legal de uso de dados. Por exemplo, você pode indicar que um cliente permite o
contato por email, mas não por chamadas telefônicas e correspondência. Você também pode configurar categorias para especificar
a finalidade para qual o contato é legitimado, como faturamento. E é possível especificar a base legal para entrar em contato com
alguém contra sua vontade.

Combinar solicitações de API de consentimento em uma chamada com o ponto de extremidade de diversas ações

Agora você pode combinar diversas solicitações em uma única chamada usando o ponto de extremidade de diversas ações de API
de consentimento. Descubra se você pode enviar um email, criar um perfil ou rastrear um cliente usando uma chamada.

Mesclar registros de privacidade de dados no Lightning Experience

Agora você pode mesclar registros de privacidade de dados com base no objeto individual da mesma maneira que você mescla
outros registros, como leads e contas.

Adicionar informações demográficas a seus registros de privacidade de dados

Registros de privacidade de dados baseados no objeto individual agora incluem campos que armazenam informações demográficas,
como ocupação, propriedade de residência e serviço militar. Você pode acessar esses campos quando configurar o layout da página
para seus registros de privacidade de dados.

Relatar histórico de campo para registros de privacidade de dados

Agora você pode coletar o histórico de campo para registros de privacidade de dados com base no objeto individual com o novo
relatório de histórico individual. Esse tipo de relatório padrão está disponível em organizações com a Proteção de dados e privacidade
ativadas.

Classificar seus dados sigilosos para oferecer suporte às suas políticas de gerenciamento de dados (Beta)

Classifique seus dados para ajudar a atender suas políticas de gerenciamento de dados. Registre o proprietário dos dados, uso do
campo e sensibilidade dos dados em qualquer campo. Em seguida, você pode aplicar um valores de nível de sensibilidade de dados
padrão a todos os contatos, leads, contas pessoais e usuários.
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Ajustar seu rastreamento de privacidade de dados com novos objetos
Rastreie preferências de privacidade de dados de maneira mais granular usando novos objetos: Consentimento de tipo de ponto de
contato, finalidade de uso de dados e base legal de uso de dados. Por exemplo, você pode indicar que um cliente permite o contato
por email, mas não por chamadas telefônicas e correspondência. Você também pode configurar categorias para especificar a finalidade
para qual o contato é legitimado, como faturamento. E é possível especificar a base legal para entrar em contato com alguém contra
sua vontade.

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

Como: Em Configuração, insira Proteção de dados e privacidade  na caixa Busca rápida e selecione Proteção de dados
e privacidade. Clique em Editar, selecione Disponibilizar detalhes de proteção de dados em registros e clique em Salvar.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Objetos de gerenciamento de consentimento

Combinar solicitações de API de consentimento em uma chamada com o ponto de
extremidade de diversas ações
Agora você pode combinar diversas solicitações em uma única chamada usando o ponto de extremidade de diversas ações de API de
consentimento. Descubra se você pode enviar um email, criar um perfil ou rastrear um cliente usando uma chamada.

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

Quem: A API de consentimento exige a permissão do usuário Visualizar todos os dados ou Permitir acesso do usuário a dados de
privacidade.

Mesclar registros de privacidade de dados no Lightning Experience
Agora você pode mesclar registros de privacidade de dados com base no objeto individual da mesma maneira que você mescla outros
registros, como leads e contas.

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

Como: Para acessar os registros de privacidade de dados com base no objeto individual, ative a Proteção de dados e privacidade. Em
Configuração, insira Proteção de dados e privacidade  na caixa Busca rápida e selecione Proteção de dados e privacidade.
Clique em Editar, selecione Disponibilizar detalhes de proteção de dados em registros e clique em Salvar.

Adicionar informações demográficas a seus registros de privacidade de dados
Registros de privacidade de dados baseados no objeto individual agora incluem campos que armazenam informações demográficas,
como ocupação, propriedade de residência e serviço militar. Você pode acessar esses campos quando configurar o layout da página
para seus registros de privacidade de dados.

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

Como: Para acessar os registros de privacidade de dados com base no objeto individual, ative a Proteção de dados e privacidade. Em
Configuração, insira Proteção de dados e privacidade  na caixa Busca rápida e selecione Proteção de dados e privacidade.
Clique em Editar, selecione Disponibilizar detalhes de proteção de dados em registros e clique em Salvar.
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Relatar histórico de campo para registros de privacidade de dados
Agora você pode coletar o histórico de campo para registros de privacidade de dados com base no objeto individual com o novo relatório
de histórico individual. Esse tipo de relatório padrão está disponível em organizações com a Proteção de dados e privacidade ativadas.

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

Como: Para acessar os registros de privacidade de dados com base no objeto individual, ative a Proteção de dados e privacidade. Em
Configuração, insira Proteção de dados e privacidade  na caixa Busca rápida e selecione Proteção de dados e privacidade.
Clique em Editar, selecione Disponibilizar detalhes de proteção de dados em registros e clique em Salvar.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Tipos de relatório padrão

Classificar seus dados sigilosos para oferecer suporte às suas políticas de
gerenciamento de dados (Beta)
Classifique seus dados para ajudar a atender suas políticas de gerenciamento de dados. Registre o proprietário dos dados, uso do campo
e sensibilidade dos dados em qualquer campo. Em seguida, você pode aplicar um valores de nível de sensibilidade de dados padrão a
todos os contatos, leads, contas pessoais e usuários.

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

Nota:  Como um recurso beta, a Classificação de dados 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 feedbacks e sugestões para Classificação de dados no Grupo de classificação de dados na
Trailblazer Community.

Quem: Para editar ou visualizar campos de classificação de dados, será necessária a permissão Personalizar aplicativo ou Modificar
classificação de dados.

Como: Em Configuração, insira Classificação de dados  na caixa de Busca rápida. Em seguida, selecione Ativar campos de
metadados de classificação de dados.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Classificar dados sigilosos para oferecer suporte às políticas de gerenciamento de dados

Globalização: Novos idiomas e um layout da esquerda para a direita
melhorado
Nós adicionamos 10 novos idiomas da plataforma que o ajudam a se conectar com clientes na Índia e América do Sul. Também
adicionamos um suporte aprimorado para idiomas da direita para a esquerda no Lightning Experience.
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NESTA SEÇÃO:

Conectar-se com mais clientes com novos idiomas da plataforma

Nós adicionamos 10 idiomas e localidades para nossos clientes da África do Sul e Índia. Esses idiomas estão disponíveis como idiomas
da plataforma.

Entender corretamente com idiomas da direita para a esquerda (Beta)

Para fazer com que falantes de idiomas da direita para a esquerda (RTL) se sintam mais confortáveis, colunas e barras laterais fluem
da direita para a esquerda e o texto é alinhado adequadamente. Esse layout da direita para a esquerda está disponível para arábico,
hebreu e urdu. Arábico e hebreu agora estão disponíveis como idiomas do usuário final no Lightning Experience, enquanto o Urdu
tem suporte como um idioma da plataforma.

O Workbench de tradução oferece suporte à tradução de pesquisa

Fale o idioma de seus clientes. Conecte-se com seu público global traduzindo suas pesquisas em mais de 10 idiomas. Os participantes
de sua organização visualizarão automaticamente uma pesquisa em seu idioma padrão. Participantes de fora de sua organização
podem selecionar de uma lista de idiomas para os quais a pesquisa foi traduzida.

Conectar-se com mais clientes com novos idiomas da plataforma
Nós adicionamos 10 idiomas e localidades para nossos clientes da África do Sul e Índia. Esses idiomas estão disponíveis como idiomas
da plataforma.

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

Por quê: Nós adicionamos o suporte para os seguintes idiomas e localidades:

• Afrikaans (África do Sul)

• Gujarati (Índia)

• Kannada (Índia)

• Malayalam (Índia)

• Marathi (Índia)

• Russo (Cazaquistão)

• Swahili (Quênia)

• Telugu (Índia)

• Xhosa (África do Sul)

• Zulu (África do Sul)

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Idiomas com suporte

Ajuda do Salesforce: Localidades com suporte

Ajuda do Salesforce: Formatos de data e hora com suporte

Entender corretamente com idiomas da direita para a esquerda (Beta)
Para fazer com que falantes de idiomas da direita para a esquerda (RTL) se sintam mais confortáveis, colunas e barras laterais fluem da
direita para a esquerda e o texto é alinhado adequadamente. Esse layout da direita para a esquerda está disponível para arábico, hebreu
e urdu. Arábico e hebreu agora estão disponíveis como idiomas do usuário final no Lightning Experience, enquanto o Urdu tem suporte
como um idioma da plataforma.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience em todas as edições exceto Database.com.

Como um recurso beta, o suporte da direita para a esquerda 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 o suporte de idioma da direita para a esquerda clicando em ? e selecionando Fornecer feedback sobre o Salesforce.

Por quê: Nós melhoramos o layout para idiomas RTL, dando a eles um visual mais natural.

Por exemplo, este é um layout da esquerda para a direita em inglês no Lightning Experience.

E esta é a mesma visão em hebreu da direita para a esquerda.
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Como: Para ativar o suporte a idiomas RTL no Lightning Experience, em Configuração, insira Interface de usuário  na caixa
de Busca rápida, em seguida, selecione Interface de usuário. Em seguida, selecione Ativar suporte da direita para a esquerda do
Lightning (Beta).

Após ativar o suporte a idiomas RTL, um usuário poderá decidir se usa ou não o layout RTL. Em configurações pessoais, insira Idioma
e fuso horário  na caixa de Busca rápida, em seguida, selecione Idioma e fuso horário. Selecione Ativar suporte (RTL) da
direita para a esquerda do Lightning (Beta).

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Editar suas configurações de localidade e idioma

O Workbench de tradução oferece suporte à tradução de pesquisa
Fale o idioma de seus clientes. Conecte-se com seu público global traduzindo suas pesquisas em mais de 10 idiomas. Os participantes
de sua organização visualizarão automaticamente uma pesquisa em seu idioma padrão. Participantes de fora de sua organização podem
selecionar de uma lista de idiomas para os quais a pesquisa foi traduzida.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Traduzir suas pesquisas

Compartilhamento: Compartilhamento baseado em território e
documentação melhorada
O Gerenciamento de território Enterprise oferece suporte a novas opções de compartilhamento. Nós também atualizamos a documentação
de Regras de compartilhamento na Ajuda do Salesforce, tornando-a mais concisa e informativa.

NESTA SEÇÃO:

Obter novas opções de compartilhamento com o gerenciamento de território Enterprise

Se você usa o Gerenciamento de território Enterprise, poderá agora definir as regras de compartilhamento com base nos usuários
atribuídos a territórios específicos. Você pode adicionar representantes a grupos e filas com base na atribuição de território. E pode
compartilhar pastas de relatórios, pastas de painéis e modos de exibição de listas por território.

Documentação de regras de compartilhamento melhorada

Nós atualizamos a documentação de Regras de compartilhamento na Ajuda do Salesforce para facilitar a localização das informações
de que você precisa.

Obter novas opções de compartilhamento com o gerenciamento de território
Enterprise
Se você usa o Gerenciamento de território Enterprise, poderá agora definir as regras de compartilhamento com base nos usuários
atribuídos a territórios específicos. Você pode adicionar representantes a grupos e filas com base na atribuição de território. E pode
compartilhar pastas de relatórios, pastas de painéis e modos de exibição de listas por território.
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Onde: Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Performance e Developer e
nas edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud. No Salesforce Classic nessa edições, os representantes também podem compartilhar
manualmente registros por território.

CONSULTE TAMBÉM:

Conceder acesso a registros, pastas de relatórios e painéis e modos de exibição de listas por território

Adicionar representantes de vendas a grupos e filas com base na atribuição de território

Compartilhar registros individuais por território

Ativar o compartilhamento de conta manual no gerenciamento de território Enterprise (atualização crítica)

Documentação de regras de compartilhamento melhorada
Nós atualizamos a documentação de Regras de compartilhamento na Ajuda do Salesforce para facilitar a localização das informações
de que você precisa.

Onde: As regras de compartilhamento estão disponíveis no Lightning Experience e no Salesforce Classic nas edições Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Nós melhoramos a seguinte documentação.

• Substituímos as páginas de instrução repetitivas para objetos individuais por descrições mais concisas sobre a criação e edição de
regras de compartilhamento.

• Adicionamos informações sobre regras de compartilhamento com base em critérios e em proprietário.

• Informações de disponibilidade consolidadas para regras de compartilhamento.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Ajuda do Salesforce: Criar regras de compartilhamento (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Editar regras de compartilhamento (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Tipos de regras de compartilhamento (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Considerações sobre as regras de compartilhamento (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Configuração geral: Objetos grandes em configuração e páginas iniciais
padrão do aplicativo
Não é mais restringido à API de metadados, agora você pode criar um objeto grande direto de Configuração. Exiba aos usuários a página
inicial que seja mais relevante a eles atribuindo páginas iniciais padrão pelo aplicativo.
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NESTA SEÇÃO:

Criar objetos grandes personalizados em Configuração

Um objeto grande armazena e gerencia uma quantidade enorme de dados nativamente no Salesforce Platform. Você pode arquivar
dados de outros objetos ou trazer conjuntos de dados enormes de sistemas externos para um objeto grande para obter uma visão
completa dos seus clientes. Objetos grandes fornecem um desempenho consistente, independentemente de você ter 1 milhão de
registros, 100 milhões de registros ou até mesmo 1 bilhão. Anteriormente, criar um objeto grande exigia usar a API de metadados.
Mas agora, se você não estiver confortável ao usar a API, poderá criar um objeto grande em Configuração, definir seus campos e
criar um índice que define como o objeto grande é consultado.

Atribuir páginas iniciais padrão com base no aplicativo do Lightning

Atribua páginas iniciais padrão por aplicativo para que os usuários vejam a página inicial mais relevante para eles. A página inicial
padrão do aplicativo substitui a página inicial padrão da organização para usuários no aplicativo. Se você criar atribuições de aplicativo
e perfil, essas atribuições de página inicial substituirão todas as outras.

Atribuições de perfil de página inicial não podem mais ser editadas em aplicativos do Classic que são visíveis no Lightning

Para entregar o recurso de atribuição de páginas iniciais padrão por aplicativo, nós alteramos a possibilidade de configuração de
atribuições de página inicial personalizada do Lightning para usuários que trabalham em aplicativos do Classic que são visíveis no
Lightning Experience. Se havia atribuições de perfil de página inicial personalizada do Lightning antes da versão Spring '19, os
usuários continuarão vendo as páginas iniciais com base em perfil ao trabalhar em aplicativos do Classic que são visíveis no Lightning
Experience. No entanto, as atribuições de perfil de página inicial desses aplicativos do Classic são agora somente leitura, de modo
que não podem mais ser modificadas.

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

Em uma organização de sandbox, você pode ver as referências a um campo personalizado, como em uma fórmula, layout ou classe
do Apex, com o clicar de um botão. O novo botão Onde isso é usado? lista onde um campo é usado e onde as atualizações no
campo aparecem. Você pode comunicar alterações a outras pessoas que usam o campo em uma fórmula ou outro contexto.

Incluir nomes de Apex reservados no esquema de serviços externos

É possível remover essa lista de palavras a serem evitadas. Seus nomes de variável de esquema de serviços externos agora podem
usar qualquer palavra desejada, incluindo "fim", "número", "objeto" e "transação".

Adicionar um prefixo do namespace a propriedades de estado de pageReference e parâmetros de consulta

Como mencionado nas notas da versão Spring '19, essa atualização crítica corrige um problema com conflitos de nomenclatura
entre componentes do pacote. Um prefixo de namespace distingue seu pacote e seu conteúdo dos pacotes de outros desenvolvedores.
O prefixo de namespace evita conflitos entre componentes no nome de estado ou de parâmetro da consulta. Os parâmetros de
consulta e propriedades pageReference.state  devem ter um prefixo de namespace. Se não tiverem, esta atualização crítica
vai removê-los dos URLs da organização. Esta atualização crítica será ativada na versão Summer '19, no dia 17 de maio de 2019.

Envie o ID de sessão em mensagens enviadas com segurança

Para proteger dados de sessão sigilosos, agora se exige o uso do protocolo HTTPS para notificações de mensagens enviadas que
incluam o ID da sessão. Caso você configure a mensagem enviada com a opção Enviar ID da sessão habilitada, o URL do ponto
final deve começar com https://.

Atualização crítica "Verificar se os registros enviados em segundo plano são encaminhados para o processo de aprovação correto"
foi adiada

A ativação automática dessa atualização crítica, lançada na versão Summer '16, estava programada para a versão Winter '18, mas foi
adiada para a versão Spring '19.
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Criar objetos grandes personalizados em Configuração
Um objeto grande armazena e gerencia uma quantidade enorme de dados nativamente no Salesforce Platform. Você pode arquivar
dados de outros objetos ou trazer conjuntos de dados enormes de sistemas externos para um objeto grande para obter uma visão
completa dos seus clientes. Objetos grandes fornecem um desempenho consistente, independentemente de você ter 1 milhão de
registros, 100 milhões de registros ou até mesmo 1 bilhão. Anteriormente, criar um objeto grande exigia usar a API de metadados. Mas
agora, se você não estiver confortável ao usar a API, poderá criar um objeto grande em Configuração, definir seus campos e criar um
índice que define como o objeto grande é consultado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Como: Em Configuração, insira Objetos grandes  na caixa Busca rápida e selecione Objetos grandes. Clique em Novo e o
assistente vai guiá-lo pelas etapas.

Atribuir páginas iniciais padrão com base no aplicativo do Lightning
Atribua páginas iniciais padrão por aplicativo para que os usuários vejam a página inicial mais relevante para eles. A página inicial padrão
do aplicativo substitui a página inicial padrão da organização para usuários no aplicativo. Se você criar atribuições de aplicativo e perfil,
essas atribuições de página inicial substituirão todas as outras.

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

Nota:  Essa alteração se aplica apenas a aplicativos Lightning. É possível visualizar aplicativos do Classic no Lightning Experience,
mas não exibir páginas iniciais diferentes atribuídas a aplicativos e perfis específicos. Atualize aplicativos Clássicos para aplicativos
do Lightning no Gerenciador de aplicativos para aproveitar os recursos do Lightning Experience.

Por quê: Atribua uma página inicial personalizada a aplicativos diferentes, para que usuários que usem aplicativos diferentes não usem
o mesmo layout. Esta camada adicional de atribuição simplifica o design da página inicial, de modo que você pode especificar
personalizações diferentes para usuários de aplicativos diferentes.

Por exemplo, a página inicial do aplicativo de vendas interno da organização pode ter layout e componentes diferentes da página inicial
do aplicativo de vendas em campo, cada uma dedicada a conectar os representantes nessas áreas com as ferramentas e informações
de que precisam.

A definição da página inicial padrão de um aplicativo não afeta as atribuições de perfil anteriores. Atribuições de perfil existente são
aninhadas sob a camada de atribuições de aplicativo. Por isso, usuários com perfis diferentes podem ver páginas iniciais diferentes no
mesmo aplicativo.

Como: Para atribuir uma página inicial como padrão de um aplicativo, em Configuração, digite Início  na caixa Busca rápida e
selecione Início. Você também pode atribuir páginas de Início específicas pelo Criador de aplicativo Lightning.
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CONSULTE TAMBÉM:

Atribuições de perfil de página inicial não podem mais ser editadas em aplicativos do Classic que são visíveis no Lightning

IdeaExchange: Criar página inicial aplicativos Lightning (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Atribuições de perfil de página inicial não podem mais ser editadas em aplicativos
do Classic que são visíveis no Lightning
Para entregar o recurso de atribuição de páginas iniciais padrão por aplicativo, nós alteramos a possibilidade de configuração de atribuições
de página inicial personalizada do Lightning para usuários que trabalham em aplicativos do Classic que são visíveis no Lightning
Experience. Se havia atribuições de perfil de página inicial personalizada do Lightning antes da versão Spring '19, os usuários continuarão
vendo as páginas iniciais com base em perfil ao trabalhar em aplicativos do Classic que são visíveis no Lightning Experience. No entanto,
as atribuições de perfil de página inicial desses aplicativos do Classic são agora somente leitura, de modo que não podem mais ser
modificadas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer. Esta alteração vale apenas para aplicativos do Classic marcados como visíveis no Lightning.

Por quê: Para modificar as atribuições de perfil de página inicial personalizada do Lightning em aplicativos do Classic habilitados para
uso no Lightning, é necessário atualizá-los para aplicativos do Lightning.

Se você atualizar aplicativos do Classic antes da implementação da versão Spring '19 na sua organização, nós atualizaremos
automaticamente suas atribuições de página inicial personalizada do Lightning para que funcionem com os aplicativos do Classic.

Se você atualizar aplicativos do Classic depois da implementação da versão Spring '19 na sua organização, deverá aplicar as atribuições
de perfil de página inicial por conta própria. Nós incluímos uma caixa de seleção no diálogo de atualização de aplicativo para fazer isso.

Se você optar por não atualizar um aplicativo do Classic visível no Lightning Experience, ao trabalhar nesse aplicativo, os usuários verão
as páginas iniciais que foram atribuídas a seus perfis na versão Winter '19. As atribuições de perfil dos aplicativos não atualizados
permanecem somente leitura. Se você criar um novo aplicativo do Classic habilitado para uso no Lightning durante ou depois da versão
Spring '19, os usuários desse aplicativo continuarão vendo as páginas iniciais personalizadas do Lightning que foram atribuídas a seus
perfis na versão Winter '19.
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Como: Para atualizar um aplicativo do Classic e migrar as atribuições de perfil de página inicial, navegue até o Gerenciador de aplicativo
em Configuração, clique em  para um aplicativo do Classic e selecione Atualizar. No diálogo de atualização, selecione Aplicar
atribuições atuais de perfil de página inicial.

Esta caixa de seleção está disponível até a versão Summer '19. Após a implementação da versão Summer '19, será necessário definir
manualmente as atribuições de página inicial em aplicativos do Classic que sejam atualizados para o Lightning.

CONSULTE TAMBÉM:

Atribuir páginas iniciais padrão com base no aplicativo do Lightning

Ajuda do Salesforce: Atualizar aplicativos do Classic para aplicativos do Lightning

Verificar as referências de um campo antes de editá-lo (Beta)
Em uma organização de sandbox, você pode ver as referências a um campo personalizado, como em uma fórmula, layout ou classe do
Apex, com o clicar de um botão. O novo botão Onde isso é usado? lista onde um campo é usado e onde as atualizações no campo
aparecem. Você pode comunicar alterações a outras pessoas que usam o campo em uma fórmula ou outro contexto.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance e
Unlimited, sandboxes apenas.

Nota:  Como um recurso beta, o botão Onde isso é usado? é uma prévia e não é parte dos "Serviços" em seu acordo 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 o feedback e as sugestões para o botão Onde isso é usado? na Trailblazer Community de uso de campo/API de
dependência.
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Quem: Administradores com a permissão Personalizar aplicativo podem usar o botão Onde isso é usado? para campos personalizados.

Como: O botão Onde isso é usado? está na página de detalhes do campo personalizado.

Clique no botão para ver os detalhes de referência do campo.

A lista pode incluir essas referências. Clique em um rótulo de referência para visualizar as configurações para o layout, fórmula ou outra
referência.

• Regra de validação

• Layout

• Campo de fórmula

• Página do Visualforce

• Classe do Apex

• Acionador do Apex

• Modelo de email (Salesforce Classic, baseado em texto)

• Conjunto de campos

• Fluxo (consulta)

• Marcação de componente do Lightning (atributo)

• Criador de processos (critérios)

• Botão de URL (fórmula)
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• Página do Lightning (lista relacionada única)

• Filtro de pesquisa (detalhes mestre e pesquisa)

Clique em um rótulo de referência para acessar as configurações para esse layout, fórmula ou outra referência.

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.

Incluir nomes de Apex reservados no esquema de serviços externos
É possível remover essa lista de palavras a serem evitadas. Seus nomes de variável de esquema de serviços externos agora podem usar
qualquer palavra desejada, incluindo "fim", "número", "objeto" e "transação".

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

Adicionar um prefixo do namespace a propriedades de estado de pageReference
e parâmetros de consulta
Como mencionado nas notas da versão Spring '19, essa atualização crítica corrige um problema com conflitos de nomenclatura entre
componentes do pacote. Um prefixo de namespace distingue seu pacote e seu conteúdo dos pacotes de outros desenvolvedores. O
prefixo de namespace evita conflitos entre componentes no nome de estado ou de parâmetro da consulta. Os parâmetros de consulta
e propriedades pageReference.state  devem ter um prefixo de namespace. Se não tiverem, esta atualização crítica vai removê-los
dos URLs da organização. Esta atualização crítica será ativada na versão Summer '19, no dia 17 de maio de 2019.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao aplicativo Salesforce em todas as edições. Esta alteração não afeta URLs do
Visualforce ou Salesforce Classic, Comunidades ou URL de relatório que contenham parâmetros de consulta não personalizados.

Nota:  Se sua organização exibir a data de ativação automática de 10 de janeiro de 2019, ignore. Essa era a data original de ativação
da atualização crítica antes do adiamento. Quando a organização for atualizada para a versão Spring '19, a data de ativação
automática exibida será a correta.

Como: Para adicionar um prefixo do namespace para um pacote gerenciado, consulte Registrar um prefixo do namespace. Se você não
tiver um namespace registrado, adicione o namespace padrão de c__. Para testar e garantir que os prefixos do seu namespace funcionam,
ative essa atualização crítica. Teste páginas que tenham parâmetros de consulta personalizados e que naveguem para um URL que
contenha /lightning/. Se você tem pacotes gerenciados, teste as páginas no interior e no exterior deles. Se você passar por
problemas, certifique-se de que criou prefixos para valores com um namespace. Se continuar tendo problemas, entre em contato com
o Suporte ao cliente Salesforce.

Após adicionar prefixos do namespace, ative a atualização crítica. Em Configuração, insira Atualizações críticas  na caixa
Busca rápida. Em seguida, selecione Atualizações críticas. Para adicionar um prefixo de namespace a parâmetros de consulta e
propriedades pageReference.state, clique em Confirmar.

Envie o ID de sessão em mensagens enviadas com segurança
Para proteger dados de sessão sigilosos, agora se exige o uso do protocolo HTTPS para notificações de mensagens enviadas que incluam
o ID da sessão. Caso você configure a mensagem enviada com a opção Enviar ID da sessão habilitada, o URL do ponto final deve
começar com https://.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer.

Como: Para criar ou editar uma configuração de mensagem enviada em Configuração, digite Mensagens enviadas  na caixa
Busca rápida e selecione Mensagens enviadas.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Segurança de sessão

Atualização crítica "Verificar se os registros enviados em segundo plano são
encaminhados para o processo de aprovação correto" foi adiada
A ativação automática dessa atualização crítica, lançada na versão Summer '16, estava programada para a versão Winter '18, mas foi
adiada para a versão Spring '19.

CONSULTE TAMBÉM:

Notas da versão Winter '17: Atualização crítica "Verificar se os registros enviados em segundo plano são encaminhados para o processo
de aprovação correto" foi adiada

Atualizações críticas

Segurança e identidade: Novas opções de login, gerenciamento de
dispositivos e chaves somente em cache para tudo

Os usuários podem fazer login com endereços de email, números de telefone e muito mais. Use o Gerenciamento de dispositivos para
rastrear e revogar o acesso do dispositivo. E o Serviço de chave somente em cache agora está disponível ao público em geral.

NESTA SEÇÃO:

Autenticação e identidade: Mais opções de login, aprimoramentos de segurança de Ironclad e configuração e gerenciamento mais
fáceis

Os novos recursos de Autenticação e identidade do Salesforce oferecem a seus usuários mais opções de login como permitir que
usuários façam login com seus endereços de email, números de telefone ou certificados digitais. Nós também aumentamos a
segurança das senhas e você pode proteger ainda mais sua organização exibindo e gerenciando os dispositivos que a estão acessando.
Agora você pode criar e gerenciar dinamicamente aplicativos conectados e usuários externos sem contato.

Salesforce Shield: Suporte de objeto de trilha de auditoria de campo, chaves somente em cache disponíveis ao público em geral e
novos eventos de Apex

Na Shield Platform Encryption, o Serviço de chave somente em cache agora está disponível ao público em geral. Você também tem
a liberdade da criptografia de segundo plano de autoatendimento e compatibilidade com mais nuvens. No Monitoramento de
evento, dois novos tipos de evento de EventLogFile capturam informações de solicitação do Apex de execução longa e exceção do
Apex. E a Trilha de auditoria de campo oferece suporte para o arquivamento automatizado para mais objetos.

389

Segurança e identidade: Novas opções de login,
gerenciamento de dispositivos e chaves somente em cache

para tudo

Notas da versão do Salesforce Spring '19

https://help.salesforce.com/articleView?id=security_overview_sessions.htm&language=pt_BR
https://releasenotes.docs.salesforce.com/pt-br/winter17/release-notes/rn_forcecom_approvals_cruc.htm
https://releasenotes.docs.salesforce.com/pt-br/winter17/release-notes/rn_forcecom_approvals_cruc.htm


Autenticação e identidade: Mais opções de login, aprimoramentos de
segurança de Ironclad e configuração e gerenciamento mais fáceis
Os novos recursos de Autenticação e identidade do Salesforce oferecem a seus usuários mais opções de login como permitir que usuários
façam login com seus endereços de email, números de telefone ou certificados digitais. Nós também aumentamos a segurança das
senhas e você pode proteger ainda mais sua organização exibindo e gerenciando os dispositivos que a estão acessando. Agora você
pode criar e gerenciar dinamicamente aplicativos conectados e usuários externos sem contato.

NESTA SEÇÃO:

Criar uma página de login de primeira identidade com a descoberta de login de Meu domínio

Configure Meu domínio com a Descoberta de login para simplificar o processo de login para usuários. Esse processo de login às
vezes é chamado de login de primeira identidade ou com base em entrevista. Em vez de exigir que usuários façam login com um
nome de usuário e senha, a página Descoberta de login de Meu domínio solicita que eles insiram um identificador exclusivo como
endereço de email ou número de telefone. Em seguida, os usuários devem se autenticar com base no identificador informado. Se
eles estiverem configurados para SSO, não precisarão escolher. A Descoberta de login de Meu domínio os envia diretamente para
a página de login do provedor de identidade (IdP) para autenticação.

Autenticar seus usuários com certificados

Agora o Salesforce oferece a autenticação baseada em certificado. Ao usar a Configuração ou API do Salesforce, você pode carregar
certificados digitais X.509 codificados por PEM exclusivos para autenticar usuários individuais em sua organização.

Localizar solicitações de login e mensagens de erro personalizadas para descoberta de login

Quando você usa o tipo de página Descoberta de login em Meu domínio e Comunidades, é possível localizar a solicitação de login
com um rótulo personalizado. Você também pode localizar mensagens de erro de login personalizadas no Apex. Por exemplo, você
pode alertar usuários quando eles tentarem fazer login com um endereço de email pessoal em vez de seu endereço de email
corporativo.

Aperfeiçoar integrações do aplicativo Connect com Pontos de extremidade do OAuth 2.0 (Disponível ao público em geral)

Um cliente do OAuth, como MuleSoft, agora pode enviar uma solicitação para o ponto de extremidade de registro de cliente dinâmico
para registrar automaticamente um novo aplicativo de cliente conectado OAuth 2.0 filho com o Salesforce. Com um registro
bem-sucedido, o Salesforce retorna um identificador de clientes e metadados sobre o novo aplicativo filho recém-registrado. O
aplicativo conectado do OAuth 2.0 pode verificar o estado atual de seu acesso e atualizar tokens. O cliente OAuth pode verificar o
estado atual do acesso e atualizar tokens por si só e seus aplicativos filho. Além disso, os administradores podem autorizar um
aplicativo conectado único para verificar internamente todo o acesso e atualizar tokens dentro de toda a organização.

Segredos de cliente de aplicativo conectado OAuth 2.0 requer mais caracteres

Quando você cria um aplicativo conectado, o Salesforce gera o valor para o segredo do consumidor (referenciado como o segredo
do cliente no OAuth 2.0). Por motivos de segurança, aumentamos o requisito de tamanho mínimo de, pelo menos, 8 caracteres para
32. Também alteramos o formato do segredo gerado. Da versão Spring '19 em diante, se você substituir o segredo gerado pelo
Salesforce pelo seu próprio usando a API de metadados, garanta que o tamanho seja de pelo menos 32 caracteres. Essa alteração
não afeta os aplicativos conectados OAuth 2.0 existentes.

Criar sua própria página Verificar para inscrições de comunidade

Quando os usuários se inscrevem para sua comunidade com um endereço de email ou número de telefone, o Salesforce envia a
eles um código de verificação e gera a página Verificar. A página Verificar está onde os usuários confirmam sua identidade.
Anteriormente, você pode dar uma marca à página com seu logotipo, cores e segundo plano, mas não pode alterar o formato, que
vem da Salesforce. Agora você pode substituir a página Verificar do Salesforce por sua própria página que você cria usando o
Visualforce e alguns métodos do Apex.
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Enviar verificações de email assíncrono

O novo recurso de email assíncrono do Salesforce Identity permite que os usuários verifiquem seu endereço de email a qualquer
momento. Você envia aos usuários um link de verificação em uma mensagem de email. Os usuários podem verificar seu endereço
de email clicando no link quando for conveniente. Não é necessário parar o que estão fazendo. Você também pode personalizar a
mensagem de email para que os usuários reconheçam sua marca.

Criar usuários de identidade externa leves e sem contato (disponível ao público em geral)

Reduza o trabalho de gerenciamento usuários de identidade externa criando usuários sem informações de contato. Sem contatos,
você não precisa se preocupar de manter os registros de contato e usuário em sincronia. Você pode simplesmente manter um banco
de dados de usuários para fins de identificação. Você poderá adicionar contatos mais tarde se decidir, por exemplo, quando o usuário
se torna um lead qualificado. Você também pode remover contatos de usuários existentes para aproveitar ao máximo as licenças
de sua comunidade.

Exibir e revogar dispositivos com o gerenciamento de dispositivos (Beta)

Agora você pode rastrear e monitorar quais dispositivos estão acessando sua organização do Salesforce com o Gerenciamento de
dispositivos, o que oferece a você maior controle sobre a segurança de seus dados. Ao usar uma API ou uma chamada de Apex,
você poderá revogar o acesso e os tokens de atualização associados de dispositivos roubados e perdidos. Você também pode criar
processos e políticas para definir como os dispositivos acessam sua organização, como a exigência de uma solicitação de aprovação
do dispositivo antes da autorização do login. Além disso, crie relatórios personalizados para ver as estatísticas de Gerenciamento de
dispositivos, como os tipos de dispositivos que acessam sua organização.

Enviar usuários a um URL personalizado quando eles fizerem logout

Agora você pode enviar usuários a um URL personalizado durante o logout único (SLO) quando o Salesforce for o provedor de
serviços.

Redirecionar usuários para seu site da Web após o autorregistro

Agora você pode configurar o Login incorporado do Salesforce Identity para redirecionar usuários de volta para seu site da Web
após concluírem o autorregistro. Anteriormente, quando os usuários faziam o autorregistro em seu site da Web, eles eram
redirecionados para a página de sua comunidade.

Incluir ainda mais caracteres especiais em senhas

Seja mais criativo com suas senhas. Agora o Salesforce oferece suporte a estes caracteres especiais: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = >
? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~.

Obter mais segurança com uma lista de bloqueio de senha atualizada

Nós atualizamos a lista de bloqueio de senha para fornecer à sua organização mais segurança. Por exemplo, os usuários não podem
mais usar a string "1234567" para fazer login na organização.

Verificar se as credenciais de usuário são seguras quando os usuários acessarem sessões

Agora você pode exibir o método HTTP usado para o login na sessão: POST, GET ou desconhecido. Use essas informações para
determinar se um usuário está expondo inadvertidamente credenciais de usuário por meio de uma solicitação GET. Por exemplo,
se um usuário inseriu um nome de usuário e senha na página de login, o método HTTP para login é uma solicitação POST segura.
No entanto, se o usuário fez login fornecendo o nome de usuário e senha no URL como uma solicitação GET, as credenciais estarão
expostas.

Definir a política de segurança da sessão para garantir o acesso a papéis de edição

Agora você pode exigir que usuários tenham um nível de sessão de alta garantia antes de permitir que eles acessem as configurações
de papel na página de Configuração de papéis, o objeto UserRole e o objeto Papel na API de metadados. Definir um nível de sessão
de alta garantia ajuda a proteger operações sigilosas. Essas configurações se aplicam apenas a usuários que possuem permissões
do usuário para acessar essas operações. Se os usuários tiverem uma sessão de alta garantia após o login, eles não precisarão verificar
sua identidade na mesma sessão, mesmo se você exigir a alta garantia para operações sigilosas.
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Adiada "Estabilizar o nome de host para Meus URLs de domínio em sandboxes" (atualização crítica)

A ativação automática dessa atualização crítica, lançada na versão Summer '18, estava programada para a versão Winter '19, mas foi
adiada para a versão Winter '20.

Criar uma página de login de primeira identidade com a descoberta de login de
Meu domínio
Configure Meu domínio com a Descoberta de login para simplificar o processo de login para usuários. Esse processo de login às vezes
é chamado de login de primeira identidade ou com base em entrevista. Em vez de exigir que usuários façam login com um nome de
usuário e senha, a página Descoberta de login de Meu domínio solicita que eles insiram um identificador exclusivo como endereço de
email ou número de telefone. Em seguida, os usuários devem se autenticar com base no identificador informado. Se eles estiverem
configurados para SSO, não precisarão escolher. A Descoberta de login de Meu domínio os envia diretamente para a página de login
do provedor de identidade (IdP) para autenticação.

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

Por quê: A Descoberta de login simplifica diversos cenários de autenticação, incluindo diversas opções de login e diversos IdPs.
Geralmente, os clientes chegam a uma página de login em que eles podem inserir suas credenciais ou clicar em um botão de SSO.
Alguns clientes podem não perceber o botão SSO ou saber para que ele serve. Este é um exemplo de uma página de login com diversas
opções de login.

Este é um exemplo de uma página de Descoberta de login de Meu login. Possui uma opção para que usuários insiram um identificador.
Em seguida, a Descoberta de login exibe uma página de senha do Salesforce, ou redireciona para uma página de login do provedor de
identidade.
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Como: Para implementar a Descoberta de login para Meu domínio, crie um manipulador no Apex e, em seguida, referencie o manipulador
na página de Configuração de Meu domínio. A classe do Apex implementa a interface MyDomainLoginDiscoveryHandler.
Em seguida, em Configuração, digite Meu domínio  e selecione Meu domínio. Em Configuração de autenticação, clique em Editar.
Para o tipo de página de login, selecione Descoberta. Para o prompt de login, digite texto ou um rótulo personalizado. Em seguida,
selecione o manipulador do Apex que você criou.

CONSULTE TAMBÉM:

Localizar solicitações de login e mensagens de erro personalizadas para descoberta de login

Apex: Itens novos e alterados

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

Autenticar seus usuários com certificados
Agora o Salesforce oferece a autenticação baseada em certificado. Ao usar a Configuração ou API do Salesforce, você pode carregar
certificados digitais X.509 codificados por PEM exclusivos para autenticar usuários individuais em sua organização.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições e está disponível apenas em
organizações configuradas com Meu domínio.

Por quê: Esse novo método de autenticação está em conformidade com Requisitos de identidade digital de FedRAMP e certificação
por meio de cartões de verificação de identificação pessoal. Sua organização também pode usar certificados assinados por autoridades
certificadoras com esse método de autenticação.

Como: Ative a autenticação baseada em certificado na Configuração ou na API do Salesforce.

Se você usa a API para configurar a autenticação baseada em certificado, poderá integrar os certificados do usuário carregados com uma
ferramenta de API externa, como o Data Loader. As ferramentas de API externas podem ajudá-lo a gerenciar os certificados de seus
usuários. Para configurar o novo objeto UserAuthCertificate, você pode usar a API REST, a API SOAP e a criação de objeto de API padrão.

Na Configuração do Salesforce, ative a autenticação baseada em certificado a partir das Configurações de sessão.
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Atualize certificados em Certificados de autenticação do usuário.

E ative a autenticação baseada em certificado em Meu domínio.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar autenticação baseada em certificado (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)
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Localizar solicitações de login e mensagens de erro personalizadas para descoberta
de login
Quando você usa o tipo de página Descoberta de login em Meu domínio e Comunidades, é possível localizar a solicitação de login com
um rótulo personalizado. Você também pode localizar mensagens de erro de login personalizadas no Apex. Por exemplo, você pode
alertar usuários quando eles tentarem fazer login com um endereço de email pessoal em vez de seu endereço de email corporativo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
Está disponível em todas as comunidades acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer.

Como: Para localizar o prompt de login, use a variável global $Label, por exemplo, $Label.loginPrompt.

Para localizar mensagens de erro personalizadas no Apex Auth.LoginDiscoveryHandler  ou
Auth.MyDomainLoginDiscoveryHandler, crie a mensagem de erro como um rótulo personalizado com a exceção
Auth.DiscoveryCustomErrorException. Nesse exemplo, CustomError  é um rótulo personalizado.

throw new
Auth.DiscoveryCustomErrorException(Label.CustomError)

CONSULTE TAMBÉM:

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

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

Criar uma página de login de primeira identidade com a descoberta de login de Meu domínio

Aperfeiçoar integrações do aplicativo Connect com Pontos de extremidade do OAuth
2.0 (Disponível ao público em geral)
Um cliente do OAuth, como MuleSoft, agora pode enviar uma solicitação para o ponto de extremidade de registro de cliente dinâmico
para registrar automaticamente um novo aplicativo de cliente conectado OAuth 2.0 filho com o Salesforce. Com um registro bem-sucedido,
o Salesforce retorna um identificador de clientes e metadados sobre o novo aplicativo filho recém-registrado. O aplicativo conectado
do OAuth 2.0 pode verificar o estado atual de seu acesso e atualizar tokens. O cliente OAuth pode verificar o estado atual do acesso e
atualizar tokens por si só e seus aplicativos filho. Além disso, os administradores podem autorizar um aplicativo conectado único para
verificar internamente todo o acesso e atualizar tokens dentro de toda a organização.

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

Como: Esta solução segue o Protocolo de registro do cliente dinâmico OAuth 2.0 e a Especificação de introspecção de token OAuth 2.0.
Configure integrações de aplicativos conectados com pontos de extremidade do OAuth 2.0 com estas etapas.
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Após criar um aplicativo conectado, gere um token de acesso inicial e configure seus novos pontos de extremidade. E certifique-se de
registrar seu token de acesso inicial e integre seus pontos de extremidade de OAuth 2.0 com seu cliente de OAuth 2.0, como MuleSoft.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Ajuda do Salesforce: Preparar-se para registro de cliente dinâmico (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Ajuda do Salesforce: Gerar um token de acesso inicial (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Ponto de extremidade de registro de cliente dinâmico do OpenID Connect (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Ponto de extremidade de introspecção de token do OpenID Connect (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Segredos de cliente de aplicativo conectado OAuth 2.0 requer mais caracteres
Quando você cria um aplicativo conectado, o Salesforce gera o valor para o segredo do consumidor (referenciado como o segredo do
cliente no OAuth 2.0). Por motivos de segurança, aumentamos o requisito de tamanho mínimo de, pelo menos, 8 caracteres para 32.
Também alteramos o formato do segredo gerado. Da versão Spring '19 em diante, se você substituir o segredo gerado pelo Salesforce
pelo seu próprio usando a API de metadados, garanta que o tamanho seja de pelo menos 32 caracteres. Essa alteração não afeta os
aplicativos conectados OAuth 2.0 existentes.

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

CONSULTE TAMBÉM:

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

Criar sua própria página Verificar para inscrições de comunidade
Quando os usuários se inscrevem para sua comunidade com um endereço de email ou número de telefone, o Salesforce envia a eles
um código de verificação e gera a página Verificar. A página Verificar está onde os usuários confirmam sua identidade. Anteriormente,
você pode dar uma marca à página com seu logotipo, cores e segundo plano, mas não pode alterar o formato, que vem da Salesforce.
Agora você pode substituir a página Verificar do Salesforce por sua própria página que você cria usando o Visualforce e alguns métodos
do Apex.

Onde: Essa alteração se aplica a comunidades do Lightning acessadas com o Lightning Experience e o Salesforce Classic. Comunidades
estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Aqui você pode comparar a página de verificação padrão gerada pelo Salesforce e uma página personalizada criada no Visualforce.
A página do Visualforce usa fontes, cores e layout diferentes. Também personaliza a forma como os usuários digitam o código de
verificação.
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Para gerar sua própria página Verificar para registro automático, crie uma página do Visualforce e inclua os métodos do Apex
System.UserManagement.initSelfRegistration  e System.UserManagement.verifySelfRegistration.
Primeiro, chame initSelfRegistration  e inclua um objeto do usuário para inserir após o registro bem-sucedido. Ele retorna
o identificador do usuário como uma string.

global String initSelfRegistration(Auth.VerificationMethod method, User u)

Em seguida, chame verifySelfRegistration, passando o identificador retornado de initSelfRegistration  e o
código de verificação que o usuário inseriu. O método retorna o resultado da verificação, que contém o ID da sessão e status da verificação.

global Auth.VerificationResult verifySelfRegistration(Auth.VerificationMethod method,
String identifier, String code, String startUrl)

Esse exemplo verifica a identidade de um usuário que insere um número de telefone.

User u = new user;
u.name = 'Tom'; // get input from the signup form
String id = initSelfRegistration(Auth.VerificationMethod.SMS, u);
VerificationResult res = verifySelfRegistrationAuth.VerificationMethod.SMS, id, ‘123456’,
null);
if(res.status == SUCCESS){
//redirect
}

Os métodos do Apex oferecem suporte para a verificação por email e SMS. Eles controlam a verificação apenas para o processo de
registro automático. Eles não se aplicam ao processo de login.

Você pode verificar se os usuários verificaram seus endereços de email e números de telefone criando um modo de exibição de listas
na página de Configuração de usuário. Por exemplo, inclua esses campos relacionados para verificação.

• Número móvel confiável do administrador

• Aplicativo de senha temporária

• Salesforce Authenticator

• Código temporário

• Chave de segurança U2F
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• Email verificado do usuário

• Número móvel verificado do usuário

CONSULTE TAMBÉM:

Apex: Itens novos e alterados

Enviar verificações de email assíncrono
O novo recurso de email assíncrono do Salesforce Identity permite que os usuários verifiquem seu endereço de email a qualquer momento.
Você envia aos usuários um link de verificação em uma mensagem de email. Os usuários podem verificar seu endereço de email clicando
no link quando for conveniente. Não é necessário parar o que estão fazendo. Você também pode personalizar a mensagem de email
para que os usuários reconheçam sua marca.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
Está disponível em todas as comunidades acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Se você configurar a verificação de email assíncrono para inscrições de comunidade, os clientes poderão acessar sua comunidade
imediatamente, mesmo antes de verificarem seu endereço de email. Você pode enviar aos clientes um link de verificação na mensagem
de email. Após eles clicarem no link, seu endereço de email é verificado. Então, os clientes poderão fazer login com o endereço de email
na próxima vez que visitarem. Além disso, os usuários externos podem fazer login sem uma senha somente após seu endereço de email
ser verificado.

Como uma prática recomendada para usuários internos e externos, envie verificações de email assíncrono de vez em quando. Enviar
verificações de email garante que usuários sejam registrados com um endereço de email válido que eles possuem.

Como: Configure a verificação de identidade de email usando o método do Apex asyncEmailConfirmation, que envia o link
de verificação em uma mensagem de email. Veja um exemplo.

System.UserManagement.sendAsyncEmailConfirmation('005RM000001a0Ox', '00XRM000000hxnG',
'0DBRM000000015i', '/s/contactsupport');

Você pode personalizar as mensagens de email de verificação modificando as comunidades: Modelo de email de verificação de usuário
ou por meio da API usando o campo AsyncVerificationLink no objeto de Rede de API. Para determinar quais usuários recebem um email
com o link de verificação, verifique se o bit Email verificado pelo usuário está definido. Você pode encontrar o bit Email verificado pelo
usuário em Configuração ou por meio da API.

CONSULTE TAMBÉM:

Apex: Itens novos e alterados

Ajuda do Salesforce: Personalizar email enviado de comunidades (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Ajuda do Salesforce: Enviar verificações de email assíncrono (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)
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Criar usuários de identidade externa leves e sem contato (disponível ao público em
geral)
Reduza o trabalho de gerenciamento usuários de identidade externa criando usuários sem informações de contato. Sem contatos, você
não precisa se preocupar de manter os registros de contato e usuário em sincronia. Você pode simplesmente manter um banco de
dados de usuários para fins de identificação. Você poderá adicionar contatos mais tarde se decidir, por exemplo, quando o usuário se
torna um lead qualificado. Você também pode remover contatos de usuários existentes para aproveitar ao máximo as licenças de sua
comunidade.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Esse recurso se aplica a usuários com a licença Identidade externa, usuários com o produto Identidade para clientes e parceiros.
Ele também está disponível para usuários de Comunidades quando eles desejarem fazer downgrade para uma licença de Identidade
externa. Entre em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce para ativar esse recurso.

Como: Para criar um usuário de identidade externa sem contato, crie um registro de usuário usando Apex, SOAP ou API em massa.

User u = new User();
u.FirstName = 'Jane';
u.LastName = 'Doe';
u.Email = 'janedoe@test.com';
u.Alias = 'jane';
u.Username = 'janedoe@test.com';
u.CommunityNickname = 'Jane';
u.LocaleSidKey = 'en_US';
u.TimeZoneSidKey = 'GMT';
u.ProfileID = '00exx000000jvN4'; // Profile that's associated with the EI license
u.LanguageLocaleKey = 'en_US';
u.EmailEncodingKey = 'UTF-8';
insert u;

Para adicionar um contato ao usuário de identidade externa sem contato, crie um contato e, em seguida, associe o contato ao usuário.

Account a = [SELECT Id FROM Account WHERE Id = '001xx000003DIyf'];
Contact c = new Contact();
c.FirstName = 'Sonia’;
c.LastName = 'James';
c.AccountId = a.id;
insert c;
User u = [SELECT Id FROM User WHERE Id = ‘005xx000001TLlf’];
u.ContactId=c.id;
update u;

Somente usuários com uma licença de Identidade externa podem ser sem contato. Portanto, se você deseja remover um contato de
um usuário com uma licença de Comunidades, primeiro, faça downgrade do usuário para a licença de Identidade externa. Em seguida,
você pode remover o contato.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Identity para clientes e parceiros: Gerenciar comunidades para usuários externos (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)
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Exibir e revogar dispositivos com o gerenciamento de dispositivos (Beta)
Agora você pode rastrear e monitorar quais dispositivos estão acessando sua organização do Salesforce com o Gerenciamento de
dispositivos, o que oferece a você maior controle sobre a segurança de seus dados. Ao usar uma API ou uma chamada de Apex, você
poderá revogar o acesso e os tokens de atualização associados de dispositivos roubados e perdidos. Você também pode criar processos
e políticas para definir como os dispositivos acessam sua organização, como a exigência de uma solicitação de aprovação do dispositivo
antes da autorização do login. Além disso, crie relatórios personalizados para ver as estatísticas de Gerenciamento de dispositivos, como
os tipos de dispositivos que acessam sua organização.

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.

Nota:  Como um recurso beta, o Gerenciamento de dispositivos 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. Para obter informações sobre a ativação desse recurso na sua organização, entre em contato com a
Salesforce.

Quem: Para exibir dispositivos que acessam o Salesforce, você deve ter a permissão Exibir dispositivos. Para revogar o acesso do dispositivo,
você deve ter a permissão Gerenciar dispositivos.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Gerenciamento de dispositivo (Beta) (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Enviar usuários a um URL personalizado quando eles fizerem logout
Agora você pode enviar usuários a um URL personalizado durante o logout único (SLO) quando o Salesforce for o provedor de serviços.

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

Como: Configure o URL de SLO do provedor de identidade e o URL de logout personalizado na página de Configurações de login único
de SAML.

Quando o Salesforce é o provedor de serviços e inicia uma solicitação de logout, o provedor de identidades pode publicar uma resposta
de logout para redirecionar o usuário de volta para o Salesforce. Nesse cenário, o Salesforce envia o usuário para o URL personalizado
no logout. Se o provedor de identidade não redirecionar o usuário de volta para o Salesforce em uma resposta de logout, o provedor
de identidades determinará o URL de redirecionamento de SLO no logout.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Definir configurações de SAML para logout único quando o Salesforce for o provedor de serviços (pode estar
desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Redirecionar usuários para seu site da Web após o autorregistro
Agora você pode configurar o Login incorporado do Salesforce Identity para redirecionar usuários de volta para seu site da Web após
concluírem o autorregistro. Anteriormente, quando os usuários faziam o autorregistro em seu site da Web, eles eram redirecionados
para a página de sua comunidade.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer.

Como: Os desenvolvedores da Web do Salesforce podem adicionar a nova marca de "meta" salesforce-self-register-starturl-enabled ao
Login incorporado de seu site da Web. A marca "meta" é gerada automaticamente e anexa o URL ao ponto de extremidade de autorregistro.
Quando um usuário faz o autorregistro em seu site da Web, o URL de início gerado automaticamente inicia o fluxo de agente do usuário
do OAuth redirecionando o usuário de volta para seu site da Web.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia de implementação de identidade externa do Salesforce: Login incorporado: Permitir que visitantes façam login em suas páginas
da Web (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Guia de implementação de identidade externa do Salesforce: Referência incorporada de marca de meta de login (pode estar desatualizado
ou indisponível durante a visualização da versão)

Incluir ainda mais caracteres especiais em senhas
Seja mais criativo com suas senhas. Agora o Salesforce oferece suporte a estes caracteres especiais: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @
[ \ ] ^ _ ` { | } ~.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Contact Manager, Essentials, Group, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Database.com.

Obter mais segurança com uma lista de bloqueio de senha atualizada
Nós atualizamos a lista de bloqueio de senha para fornecer à sua organização mais segurança. Por exemplo, os usuários não podem
mais usar a string "1234567" para fazer login na organização.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Contact Manager, Essentials, Group, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Database.com.

Verificar se as credenciais de usuário são seguras quando os usuários acessarem
sessões
Agora você pode exibir o método HTTP usado para o login na sessão: POST, GET ou desconhecido. Use essas informações para determinar
se um usuário está expondo inadvertidamente credenciais de usuário por meio de uma solicitação GET. Por exemplo, se um usuário
inseriu um nome de usuário e senha na página de login, o método HTTP para login é uma solicitação POST segura. No entanto, se o
usuário fez login fornecendo o nome de usuário e senha no URL como uma solicitação GET, as credenciais estarão expostas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Contact Manager, Developer, Enterprise,
Group, Performance, Professional e Unlimited.

Como: Exiba o método de login de HTTP na página de Histórico de login.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Monitorar histórico de login (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
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Definir a política de segurança da sessão para garantir o acesso a papéis de edição
Agora você pode exigir que usuários tenham um nível de sessão de alta garantia antes de permitir que eles acessem as configurações
de papel na página de Configuração de papéis, o objeto UserRole e o objeto Papel na API de metadados. Definir um nível de sessão de
alta garantia ajuda a proteger operações sigilosas. Essas configurações se aplicam apenas a usuários que possuem permissões do usuário
para acessar essas operações. Se os usuários tiverem uma sessão de alta garantia após o login, eles não precisarão verificar sua identidade
na mesma sessão, mesmo se você exigir a alta garantia para operações sigilosas.

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 papéis.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Exigir segurança de sessão de alta garantia para operações sigilosas (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Adiada "Estabilizar o nome de host para Meus URLs de domínio em sandboxes"
(atualização crítica)
A ativação automática dessa atualização crítica, lançada na versão Summer '18, estava programada para a versão Winter '19, mas foi
adiada para a versão Winter '20.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e
Database.com Editions.

Salesforce Shield: Suporte de objeto de trilha de auditoria de campo, chaves
somente em cache disponíveis ao público em geral e novos eventos de
Apex
Na Shield Platform Encryption, o Serviço de chave somente em cache agora está disponível ao público em geral. Você também tem a
liberdade da criptografia de segundo plano de autoatendimento e compatibilidade com mais nuvens. No Monitoramento de evento,
dois novos tipos de evento de EventLogFile capturam informações de solicitação do Apex de execução longa e exceção do Apex. E a
Trilha de auditoria de campo oferece suporte para o arquivamento automatizado para mais objetos.

NESTA SEÇÃO:

A Trilha de auditoria de campo oferece suporte para mais objetos

Os dados mudam continuamente e os administradores e auditores precisam do acesso a dados históricos muito além dos 18 meses.
Para garantir que sua organização capture alterações de campo e objeto por até 10 anos, a Trilha de auditoria de campo agora
oferece suporte ao arquivamento automatizado para mais objetos, incluindo o novo objeto individual. Agora você pode definir as
políticas de retenção de histórico de campo nestes objetos: Campanhas, indivíduos, pedidos e produtos de pedido.

Criptografia de plataforma Shield: Chaves em apenas cache disponíveis ao público em geral, criptografia de segundo plano de
autoatendimento e mais compatibilidade em nuvens

Novamente, a Criptografia de plataforma Shield permite que você use mais recursos para acessar dados criptografados. O Serviço
de chaves apenas em cache oferece a você mais maneiras de controlar seu material de chaves. E para ajudá-lo a trabalhar mais
rapidamente, nós adicionamos as opções de autoatendimento para pacotes gerenciados e o serviço de criptografia de segundo
plano.
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Monitoramento de eventos: Novos tipos de evento para solução de problemas de Apex e assistente de política de transição aprimorado

Dois novos tipos de evento de EventLogFile capturam informações de solicitação do Apex de execução longa e exceção do Apex.
Além disso, você pode ativar as políticas de Segurança da transação à medida que as cria e nós adicionamos mensagens de erro de
política mais informativas.

A Trilha de auditoria de campo oferece suporte para mais objetos
Os dados mudam continuamente e os administradores e auditores precisam do acesso a dados históricos muito além dos 18 meses.
Para garantir que sua organização capture alterações de campo e objeto por até 10 anos, a Trilha de auditoria de campo agora oferece
suporte ao arquivamento automatizado para mais objetos, incluindo o novo objeto individual. Agora você pode definir as políticas de
retenção de histórico de campo nestes objetos: Campanhas, indivíduos, pedidos e produtos de pedido.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Criptografia de plataforma Shield: Chaves em apenas cache disponíveis ao público
em geral, criptografia de segundo plano de autoatendimento e mais compatibilidade
em nuvens
Novamente, a Criptografia de plataforma Shield permite que você use mais recursos para acessar dados criptografados. O Serviço de
chaves apenas em cache oferece a você mais maneiras de controlar seu material de chaves. E para ajudá-lo a trabalhar mais rapidamente,
nós adicionamos as opções de autoatendimento para pacotes gerenciados e o serviço de criptografia de segundo plano.

NESTA SEÇÃO:

Manter o controle de suas chaves somente em cache com o serviço de chave somente em cache (Disponível ao público em geral)

Tenha mais controle sobre a cadeia de custódia de seu material de chaves. Com a criptografia de plataforma: Serviço de chaves
somente cache, você pode armazenar seu material de chaves fora do Salesforce usando um serviço de chaves de sua escolha. O
Serviço de chaves somente cache coleta o material de chaves 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.

Sincronizar seus dados com criptografia de segundo plano de autoatendimento

Às vezes, você adiciona campos à sua política de criptografia, aplica um esquema de criptografia diferente a um campo ou gira o
material de chave. Nesses casos, é importante sincronizar dados criptografados com sua política de criptografia e material de chave
ativo. Agora você pode sincronizar dados na maioria dos campos, além de alterações no histórico de campos e rastreamento de
feed, em Configuração. A criptografia de segundo plano de autoatendimento oferece a você a autonomia para manter sua política
de criptografia em seu próprio programa com menos chamadas para o Suporte ao cliente do Salesforce.

Criptografia de autoatendimento para campos personalizados em pacotes gerenciados instalados

O Suporte ao cliente do Salesforce é ótimo, mas o autoatendimento é ainda melhor. Agora você pode ativar a configuração Criptografar
campos personalizados para pacotes gerenciados para sua organização direto de Configuração. Chega de chamadas para o suporte.
Se o pacote gerenciado instalado oferecer suporte à criptografia, você poderá ir direto para a parte importante de adicionar camadas
adicionais de segurança a seus dados e a de seus clientes.

Criptografar dados em campos de área de rich text personalizados (Disponível ao público em geral)

Todos os clientes da Shield Platform Encryption agora podem criptografar campos de área de rich text, adicionando uma camada
de segurança e conformidades adicionais a uma gama mais ampla de seus dados. Você pode criptografar campos de área de rich
text personalizados em objetos personalizados e padrão.
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Compatibilidade de criptografia com série de eventos

Quando você criptografa o campo Descrição de evento, suas séries de eventos no Lightning Experience e no aplicativo Salesforce
também são criptografadas.

Manter o controle de suas chaves somente em cache com o serviço de chave somente em cache
(Disponível ao público em geral)
Tenha mais controle sobre a cadeia de custódia de seu material de chaves. Com a criptografia de plataforma: Serviço de chaves somente
cache, você pode armazenar seu material de chaves fora do Salesforce usando um serviço de chaves de sua escolha. O Serviço de chaves
somente cache coleta o material de chaves 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.

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: Disponível a clientes que adquiriram a assinatura de complemento do Serviço de chaves somente cache. Para adquirir, entre
em contato com seu executivo de conta.

Por quê: O Serviço de chaves somente cache atende a uma necessidade exclusiva para material de chaves não persistente. 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. Após seu material de chave ser buscado, ele é criptografado e armazenado no cache para operações de criptografia e
descriptografia.

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.

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. Em seguida, configure sua conexão na página Gerenciamento de chaves em Configuração.

Use a página de Verificação de chamada para verificar se a conexão de chamada com seu serviço de chaves está funcionando. Se não
estiver, a página fornecerá a você as informações de que precisa para fazer os ajustes adequados. Você também pode usar a página
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Verificação de chamada para monitorar sua conexão e responder rapidamente a interrupções de serviço que podem impedir que o
serviço busque suas chaves.

Novo na versão Spring '19

• Gire, gere e atualize chaves somente cache de maneira programática usando a API do Enterprise.

• Opte pela detecção de reprodução para segurança adicional. Atualize seu serviço de chaves para aceitar bounces como uma parte
da chamada de chaves somente cache. Em seguida, habilite Ativar detecção de reprodução para chaves somente cache na
página Configurações avançadas em Configuração.

• Atualize rapidamente os certificados e credenciais nomeadas associados de suas chaves somente cache. Na página de Gerenciamento
de chaves, clique em Detalhes. Na seção de Detalhes de conexão de chamada, clique em Editar. Selecione as Credenciais nomeadas
e Nome exclusivo de certificado atualizados de suas chamada e salve. Você também pode atualizar esses campos por meio da API
do Enterprise.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Serviço de chave somente em cache (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Objetos alterados

Sincronizar seus dados com criptografia de segundo plano de autoatendimento
Às vezes, você adiciona campos à sua política de criptografia, aplica um esquema de criptografia diferente a um campo ou gira o material
de chave. Nesses casos, é importante sincronizar dados criptografados com sua política de criptografia e material de chave ativo. Agora
você pode sincronizar dados na maioria dos campos, além de alterações no histórico de campos e rastreamento de feed, em Configuração.
A criptografia de segundo plano de autoatendimento oferece a você a autonomia para manter sua política de criptografia em seu próprio
programa com menos chamadas para o Suporte ao cliente do Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
como uma prévia de sandbox.

Como: Para sincronizar seus dados, vá até a página Estatísticas de criptografia em Configuração.
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A nova coluna Sincronização necessária indica se você precisa sincronizar seus dados (1). Clique em Sincronizar (2) e o Salesforce
sincronizará os dados do objeto no segundo plano. Verifique o status do processo de criptografia no fundo da página (3) ou aguarde
pelo email informando que o trabalho está concluído. Após seus dados serem sincronizados, nós coletamos estatísticas para que você
possa ver os detalhes mais recentes sobre seus dados criptografados.

Você também pode criptografar o histórico de campo e as alterações no rastreamento de feed quando você sincroniza seus dados a
partir de Configuração. Na página Configurações avançadas, ative Criptografar valores de histórico de campo e rastreamento de
feed. Agora, sempre que você sincroniza dados de Configuração, os valores de histórico de campo e rastreamento de feed também são
criptografados por seu material de chave ativo.

A criptografia de segundo plano de autoatendimento não está disponível para todos os elementos de dados. Não é possível sincronizar
campos de descrição padrão, campos longos e da área rich text e elementos de dados (como campos e anexos) e dados do Chatter por
meio da Configuração. Para obter ajuda para sincronizar esses dados, entre em contato com o Suporte ao cliente do Salesforce. Você
também pode solicitar que o Suporte ao cliente do Salesforce criptografe valores de histórico de campo e rastreamento de feed.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Sincronizar dados com a criptografia de segundo plano de autoatendimento(pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Criptografia de autoatendimento para campos personalizados em pacotes gerenciados instalados
O Suporte ao cliente do Salesforce é ótimo, mas o autoatendimento é ainda melhor. Agora você pode ativar a configuração Criptografar
campos personalizados para pacotes gerenciados para sua organização direto de Configuração. Chega de chamadas para o suporte. Se
o pacote gerenciado instalado oferecer suporte à criptografia, você poderá ir direto para a parte importante de adicionar camadas
adicionais de segurança a seus dados e a de seus clientes.

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.
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Como: Na página Configurações avançadas em Configuração, ative Criptografar campos personalizados em pacotes gerenciados.
Daqui em diante, se um pacote gerenciado instalado oferecer suporte à criptografia, você poderá criptografar campos personalizados
nesse pacote.

Nota:  Não sabe se seu aplicativo oferece suporte para campos criptografados? Procure pelo sinalizador de Compatibilidade com
shield em sua listagem do AppExchange. Se você não vir esse sinalizador, fale com seu fornecedor de aplicativos.

Se você já pediu para o Salesforce ativar esse recurso para você, aceite novamente na página de Configurações avançadas. Se você não
aceitar, seus campos personalizados criptografados em pacotes gerenciados instalados permanecem criptografados. No entanto, não
é possível ativar ou desativar a criptografia nesses campos em seus pacotes gerenciados instalados.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Quais campos personalizados eu posso criptografar? (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização de versão)

Ajuda do Salesforce: Criptografar campos em objetos personalizados e campos personalizados (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Criptografar dados em campos de área de rich text personalizados (Disponível ao público em
geral)
Todos os clientes da Shield Platform Encryption agora podem criptografar campos de área de rich text, adicionando uma camada de
segurança e conformidades adicionais a uma gama mais ampla de seus dados. Você pode criptografar campos de área de rich text
personalizados em objetos personalizados e padrão.

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: Ative a criptografia ao criar ou editar um campo de área de rich text.

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)

Compatibilidade de criptografia com série de eventos
Quando você criptografa o campo Descrição de evento, suas séries de eventos no Lightning Experience e no aplicativo Salesforce também
são criptografadas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Como: Na página Política de criptografia em Configuração, clique em Criptografar campos e criptografe o campo de Descrição de
atividade (tarefa e evento). De agora em diante, suas séries de eventos no Lightning Experience e no aplicativo Salesforce também são
criptografadas.
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Os dados de série de eventos históricos permanecem não criptografados após você ativar o Shield Platform Encryption. Para criptografar
dados de série de eventos existente no Lightning Experience, atualize seus registros de série de eventos. A atualização sincroniza dados
da série de eventos existente com seu material de chave ativo.

CONSULTE TAMBÉM:

Agendar uma série de eventos (disponível ao público em geral)

Monitoramento de eventos: Novos tipos de evento para solução de problemas de
Apex e assistente de política de transição aprimorado
Dois novos tipos de evento de EventLogFile capturam informações de solicitação do Apex de execução longa e exceção do Apex. Além
disso, você pode ativar as políticas de Segurança da transação à medida que as cria e nós adicionamos mensagens de erro de política
mais informativas.

NESTA SEÇÃO:

Obter mais informações quando as solicitações de Apex simultâneas de execução longa estiverem concluídas

O tipo de evento Limite de Apex de execução longa simultânea no objeto EventLogFile captura informações sobre solicitações de
Apex simultâneas de execução longa em sua organização que o Salesforce encerrou após atingir o limite de simultaneidade. Por
exemplo, você pode monitorar contagens de log para obter um marco ou realizar uma contagem por hora. Você pode então usar
os dados do log para identificar quando um limite foi excedido. Além disso, você pode identificar o URI da solicitação que foi encerrada.

Obter informações sobre exceções inesperadas

O novo tipo de evento de Exceção inesperada de Apex no objeto EventLogFile captura informações sobre exceções inesperadas na
execução do Apex code. A maneira padrão de obter informações de exceção é do email gerado. No entanto, agora você tem a opção
de analisar o objeto EventLogFile para informações de exceção de Apex, incluindo traços de pilha.

Criar e gerenciar políticas de transação mais facilmente

No assistente de criação de políticas, agora você pode ativar uma política à medida que você a cria e não especifica um usuário de
execução para políticas não Apex. Além disso, mensagens de erro mais informativas o alertam sobre problemas ao criar ou atualizar
políticas. Encontre suas políticas facilmente classificando-as na página de resumo da política.

Obter mais informações quando as solicitações de Apex simultâneas de execução longa estiverem
concluídas
O tipo de evento Limite de Apex de execução longa simultânea no objeto EventLogFile captura informações sobre solicitações de Apex
simultâneas de execução longa em sua organização que o Salesforce encerrou após atingir o limite de simultaneidade. Por exemplo,
você pode monitorar contagens de log para obter um marco ou realizar uma contagem por hora. Você pode então usar os dados do
log para identificar quando um limite foi excedido. Além disso, você pode identificar o URI da solicitação que foi encerrada.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Esse compromisso está disponível na API,
mas não no aplicativo Event Monitoring Analytics.

Quem: Disponível a clientes que compram assinaturas do complemento Salesforce Shield ou Monitoramento de evento do Salesforce.

Por quê: As solicitações com um contexto de Apex estabelecido que é executado por 5 segundos são contadas em relação ao limite
da sua organização de solicitações de execução longa simultâneas. (Solicitações assíncronas não contam em relação ao limite.) Quando
você tem mais de 10 solicitações de execução longa, que é o limite da organização padrão, as solicitações de execução longa adicionais
são encerradas.
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Como: Se você for um cliente do Monitoramento de evento, receberá automaticamente os dados do log de eventos de Limite do Apex
de execução longa simultânea quando sua organização exceder o limite de solicitações do Apex simultâneas que estejam durando mais
do que o limite do tempo de execução de solicitação geral.

Para identificar quando um limite foi excedido, consulte o campo REQUEST_URI. Você pode fazer a referência cruzada desses dados com
os dados de evento de Execução do Apex em que o RUN_TIME médio excede 5 segundos.

Para identificar solicitações síncronas apenas, faça referência cruzada de dados de eventos com o campo QUIDDITY nos dados de eventos
de Execução de Apex. Por exemplo, QUIDDITY NOT IN (A,BA,F,Q,S) e CALLOUT_TIME (>5000).

Nota:  Para alterar o limite de solicitações de execução longa padrão, entre em contato com o Suporte ao cliente do Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Referência de objeto para plataforma Salesforce e Lightning: Tipo de evento de limite do Apex de execução longa simultânea (pode
estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Referência rápida de alocações e limites de desenvolvedor do Salesforce: Limites de controladores de Apex (pode estar desatualizado
ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Limites de solicitação da Web

Artigo do Knowledge: Monitoramento de alertas proativo de erros de Apex simultâneos

Blog de desenvolvedores do Salesforce: Projetar aplicativos de Force.com que evitam atingir limites de solicitações simultâneas

Obter informações sobre exceções inesperadas
O novo tipo de evento de Exceção inesperada de Apex no objeto EventLogFile captura informações sobre exceções inesperadas na
execução do Apex code. A maneira padrão de obter informações de exceção é do email gerado. No entanto, agora você tem a opção
de analisar o objeto EventLogFile para informações de exceção de Apex, incluindo traços de pilha.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Esse compromisso está disponível na API,
mas não no aplicativo Event Monitoring Analytics.

Como: Se você for um cliente do Monitoramento de evento, receberá dados de exceção quando a operação do Apex encerrar devido
a uma exceção não gerenciada.

CONSULTE TAMBÉM:

Referência de objeto para plataforma Salesforce e Lightning: Tipo de evento de exceção inesperado do Apex (pode estar desatualizado
ou indisponível durante a visualização da versão)

Criar e gerenciar políticas de transação mais facilmente
No assistente de criação de políticas, agora você pode ativar uma política à medida que você a cria e não especifica um usuário de
execução para políticas não Apex. Além disso, mensagens de erro mais informativas o alertam sobre problemas ao criar ou atualizar
políticas. Encontre suas políticas facilmente classificando-as na página de resumo da política.

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

Quem: Disponível a clientes que compram assinaturas do complemento Salesforce Shield ou Monitoramento de evento do Salesforce.
Para criar e gerenciar políticas de segurança da transação, você deve ter a permissão do usuário de Personalizar aplicativo.

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.
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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.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Implantação: Alterar operação de conjunto com menos cliques

Realize ações nos conjuntos de alterações sem carregar sua página de detalhes.
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NESTA SEÇÃO:

Clonar, implantar, carregar e validar conjuntos de alterações com menos cliques

Você não precisa mais carregar a página de detalhes do conjunto de alterações para iniciar essas operações. Nós adicionamos links
à página de Conjunto de alterações de entrada que você pode usar para iniciar operações de validação e implantação para conjuntos
de alterações implantados e não implantados. Se o conjunto de alterações tiver sido excluído de sua organização de origem, esses
links de operação não estarão disponíveis. Se uma implantação do conjunto de alterações estiver em andamento, esses links de
operação não estarão disponíveis até depois da conclusão da implantação. Também adicionamos links para a página de Conjunto
de alterações de saída que você pode usar para carregar ou clonar conjuntos de alterações. Se o conjunto de alterações não contiver
nenhum componente, o link Upload não estará disponível.

Componentes novos e alterados para conjuntos de alterações

Os componentes disponíveis para um conjunto de alterações variam por edição.

Clonar, implantar, carregar e validar conjuntos de alterações com menos
cliques
Você não precisa mais carregar a página de detalhes do conjunto de alterações para iniciar essas operações. Nós adicionamos links à
página de Conjunto de alterações de entrada que você pode usar para iniciar operações de validação e implantação para conjuntos de
alterações implantados e não implantados. Se o conjunto de alterações tiver sido excluído de sua organização de origem, esses links de
operação não estarão disponíveis. Se uma implantação do conjunto de alterações estiver em andamento, esses links de operação não
estarão disponíveis até depois da conclusão da implantação. Também adicionamos links para a página de Conjunto de alterações de
saída que você pode usar para carregar ou clonar conjuntos de alterações. Se o conjunto de alterações não contiver nenhum componente,
o link Upload não estará disponível.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Professional, Unlimited
e Database.com.

Componentes novos e alterados para conjuntos de alterações
Os componentes disponíveis para um conjunto de alterações variam por edição.

Pacote de componentes Aura
Representa um componente Aura em sua organização.

Essa alteração é apenas uma alteração de rótulo. Em versões anteriores, esse componente era chamado de Pacote de componentes
do Lightning. Não é necessário atualizar seus conjuntos de alterações.

Pacote de componentes da Web do Lightning
Representa um componente da Web do Lightning em sua organização.

Salesforce IoT: IoT Insights disponível no Field Service Lightning para
Android, IoT no Service Cloud e um Processo de configuração de
contexto aprimorado

Funcionários móveis agora podem ver os dados do Salesforce IoT no Field Service Lightning para Android usando o IoT Insights. O
Salesforce IoT agora é oferecido como parte do Service Cloud na Unlimited Edition. Também melhorarmos o fluxo de configuração
contexto, adicionando um assistente para simplificar o processo e outros recursos para tornar a navegação um processo mais eficiente.
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NESTA SEÇÃO:

Melhorar a experiência do cliente com IoT no Service Cloud Unlimited Edition

Uma versão limitada do Salesforce IoT agora está incluída no Service Cloud sem custo adicional. Ao fornecer dados de IoT ao Service
Cloud, o Salesforce oferece a seus usuários o acesso a mais informações de diagnóstico sobre os dispositivos conectados de seus
clientes. Os agentes podem analisar e resolver problemas mais rapidamente e fornecer a seus clientes um melhor serviço.

Aproveitar um processo de configuração mais fácil para criar contextos

Nós melhoramos o processo de configuração de contexto de IoT e tornamos a criação dos contextos mais simples e mais unificados.
Todas as etapas de configuração foram movidas para um único processo baseado em assistente.

Mostre seus dados de IoT do Salesforce no Field Service Lightning móvel para Android

Com o IoT Insights no Field Service Lightning para Android, trabalhadores móveis agora podem acessar dados de IoT valiosos para
os dispositivos conectados dos clientes de qualquer lugar.

Melhorar a experiência do cliente com IoT no Service Cloud Unlimited
Edition
Uma versão limitada do Salesforce IoT agora está incluída no Service Cloud sem custo adicional. Ao fornecer dados de IoT ao Service
Cloud, o Salesforce oferece a seus usuários o acesso a mais informações de diagnóstico sobre os dispositivos conectados de seus clientes.
Os agentes podem analisar e resolver problemas mais rapidamente e fornecer a seus clientes um melhor serviço.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience na Unlimited Edition com Service Cloud.

Como: Se sua organização tiver uma licença do Service Cloud, você poderá encontrar o Salesforce IoT em Configuração em
Configurações do recurso.

Nota:  Para obter informações, entre em contato com seu executivo de conta na Salesforce.

Aproveitar um processo de configuração mais fácil para criar contextos
Nós melhoramos o processo de configuração de contexto de IoT e tornamos a criação dos contextos mais simples e mais unificados.
Todas as etapas de configuração foram movidas para um único processo baseado em assistente.

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

Por quê: Para tornar o fluxo de configuração mais simples, fizemos algumas outras alterações também. Nós combinamos as duas etapas
para selecionar campos de chave para o evento da plataforma e o objeto do Salesforce em uma tela. Você pode ver as opções de
campo-chave lado a lado para o evento da plataforma e o objeto. Também há uma opção de reversão para que você possa voltar para
a versão ativa de seu contexto a qualquer momento.

Mostre seus dados de IoT do Salesforce no Field Service Lightning móvel
para Android
Com o IoT Insights no Field Service Lightning para Android, trabalhadores móveis agora podem acessar dados de IoT valiosos para os
dispositivos conectados dos clientes de qualquer lugar.

Onde: Agora você pode mostrar a seus trabalhadores móveis dados do Salesforce IoT para os dispositivos conectados de seus clientes
usando o Salesforce IoT Insights no Field Service Lightning para Android.

Quem: Usuários que têm acesso ao registro pai podem ver os dados no componente Salesforce IoT Insights. Apenas usuários com uma
licença do Field Service Lightning têm acesso ao IoT Insights no Field Service Mobile.
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Por quê: Por exemplo, com acesso a dados de diagnóstico sobre a condição do dispositivo de um cliente, um técnico de serviço de
campo pode rapidamente analisar e resolver problemas no local.

Como: Em Configuração, insira Aplicativos conectados  na caixa Busca rápida e selecione Gerenciar aplicativos conectados.
Ao lado de Salesforce Field Service para Android, clique em Editar. Confirme que ENABLED_IOT  está definido como TRUE, ou
clique em Editar e altere o atributo para TRUE. Clique em Salvar.

Desenvolvimento: Criar seu próprio aplicativo Salesforce

Quer você esteja usando componentes do Lightning, Visualforce, Apex ou nossas APIs com sua linguagem de programação favorita,
essas melhorias na plataforma Lightning o ajudarão a desenvolver excelentes aplicativos, integrações e pacotes para revenda a outras
organizações.
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Nota:  Quer saber onde encontrar informações sobre objetos novos e alterados, classes, componentes e assim por diante nessa
versão? Colocamos as listas de itens novos e alterados no fim da seção Desenvolvimento das notas de versão. Ainda estamos
cobrindo todas as alterações sobre as quais você deseja saber. É mais fácil ler sobre novos recursos de Desenvolvimento quando
não é interrompido por longas listas de itens novos e alterados. Conte-nos o que você acha. Use o formulário de feedback no
tópico de nota de versão ou siga-nos no Twitter em @salesforcedocs.

NESTA SEÇÃO:

Componentes do Lightning: Apresentando componentes da Web do Lightning

Os Componentes da Web do Lightning são um novo modelo de programação criado nos Componentes da Web padrão. Os
componentes da Web do Lightning trazem padrões da Web e do JavaScript modernos para a estrutura do Componente do Lightning,
melhoram a produtividade do desenvolvedor e aumentam o desempenho. Além disso, o Locker Service foi renomeado como
Lightning Locker.

Visualforce: Exibir um toast no JavaScript, compatibilidade de componente aprimorada e atualização crítica adiada

Use uma função do JavaScript para exibir uma mensagem de toast. Os componentes <apex:detail>  e
<apex:enhancedList>  têm uma compatibilidade melhorada ao trabalhar com objetos personalizados. O tamanho máximo
do estado de visualização aumentou. A atualização crítica que remove nomes de instâncias de URLs foi adiada para a versão Winter
'20.

Apex

Agora você pode permitir a verificação de permissões de segurança de nível de campo e objeto em consultas SOQL SELECT
usando a cláusula WITH SECURITY_ENFORCED. As novas classes de Apex OrgLimit  e OrgLimits  incluem métodos
para obter uma lista ou mapa de todas as instâncias de OrgLimit, como solicitações de API SOAP, solicitações de API em massa
e limites de API de Streaming. Um novo método System.SObject.isSet()  verifica se um campo foi consultado ou definido
por uma atribuição de Apex. Um novo tipo de evento de Exceção inesperada de Apex é adicionado ao objeto EventLogFile.

API

Para o objeto do FlexiPage na API do conjunto de ferramentas, você pode executar ações em vários registros que pertençam ao
mesmo tipo de sObject com uma única solicitação.

Metadados personalizados: Configurar valores de campo padrão com tipos de metadados personalizados

Referencie um registro de tipo de metadados personalizados em um valor padrão para simplificar campos de atualização. Se o valor
de campo padrão mudar, você poderá atualizá-lo no tipo de metadados personalizados em vez de atualizar diversas referências de
campo.

Salesforce CLI: Versão pré-lançamento, Gerador de plug-in do Salesforce

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.

Parceiros do AppExchange (ISVforce): Modelos para processos comerciais, processos e fluxos inativos em pacotes e fim do suporte
para formulários da Web do Trialforce

Distribua aplicativos, serviços e outras soluções no AppExchange com ferramentas para parceiros. Desenvolva processos e fluxos
que os assinantes podem visualizar e personalizar. Permita que os assinantes decidam se e quando ativar um processo ou fluxo
instalado. O suporte ao formulário da Web do Trialforce termina em 1 de março de 2019, mas você pode usar a API SignupRequest
para fornecer organizações de teste para cliente potenciais.

Mensagens corporativas: Captura de dados de alteração e eventos de plataforma de alto volume geralmente disponíveis

Use eventos para simplificar a comunicação entre sistemas de negócios. Captura de dados de alteração e eventos de plataforma de
alto volume agora estão disponíveis ao público em geral.
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Sandboxes: Clonagem disponível ao público em geral e um novo formato de endereço de email de usuário

Estamos melhorando o desenvolvimento de aplicativos com a clonagem de Sandbox. E estamos apresentando um novo formato
para endereços de email de usuário copiados em sandboxes.

Extensões do Salesforce para VS Code: Suporte de componente da Web do Lightning, refatoramento do Apex, desativação futura
do IDE do Force.com

Além das alterações que fizemos em versões semanais, as Extensões do Salesforce para VS Code v45 incluem alguns aprimoramentos
principais. Acelere o desenvolvimento de componentes da Web do Lightning com a extensão de Componentes da Web do Lightning
VS Code, que agora está incluída no Pacote de extensão do Salesforce. Altere o nome de seus símbolos do Apex. Comece a se
preparar já para a desativação do ID do Force.com em outubro de 2019.

Itens novos e alterados para desenvolvedores

Aqui, você pode encontrar objetos novos e alterados, chamadas, classes, componentes, comandos e mais itens que podem ajudá-lo
a personalizar recursos do Salesforce.

Componentes do Lightning: Apresentando componentes da Web do
Lightning
Os Componentes da Web do Lightning são um novo modelo de programação criado nos Componentes da Web padrão. Os componentes
da Web do Lightning trazem padrões da Web e do JavaScript modernos para a estrutura do Componente do Lightning, melhoram a
produtividade do desenvolvedor e aumentam o desempenho. Além disso, o Locker Service foi renomeado como Lightning Locker.

Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor de componentes Aura do Lightning.

Nota:  Procurando Componentes da Web do Lightning novos e alterados, componentes Aura e interfaces de componente Aura?
Recebemos um feedback de que novos recursos descritos na seção Desenvolvimento eram difíceis de procurar. Nessa versão,
consolidamos as listas de itens novos e alterados no fim da seção Desenvolvimento. Ainda estamos cobrindo todas as alterações
sobre as quais você deseja saber. Conte-nos o que você acha. Use o formulário de feedback no tópico de nota de versão ou siga-nos
no Twitter em @salesforcedocs.

NESTA SEÇÃO:

Componentes da Web do Lightning (disponível ao público em geral)

Agora você pode criar componentes do Lightning usando dois modelos de programação: Componentes da Web do Lightning e o
modelo original, Componentes Aura. Os componentes da Web do Lightning são elementos HTML personalizados criados usando
HTML e JavaScript moderno. Componentes da Web do Lightning e componentes Aura podem coexistir e interoperar em uma página.
Para administradores e usuários finais, ambos aparecem como componentes do Lightning.

O Locker Service agora é Lightning Locker

O Locker Service foi renomeado para Lightning Locker para refletir mais bem que isso é para proteger o código em execução na
Plataforma Lightning.

Alterações no Lightning Locker

O Lightning Locker oferece suporte ao novo modelo de programação de Componentes da Web do Lightning, melhora o Visualizador
de API do Locler e contém muitas correções de problemas e melhorias de segurança.

Valores padrão retirados sem colchetes para matriz, conjunto e atributos de lista

Definir um valor padrão sem colchetes foi retirado e pode levar a um comportamento inesperado. Para definir um valor padrão para
esses tipos de atributo, coloque valores separados por vírgula entre [], por exemplo, default="['red', 'green',
'blue']".
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Ser notificado sobre alterações não salvas

Notifique a UI sobre alterações não salvas em seu componente com o componente Aura lightning:unsavedChanges.
Você pode usar lightning:unsavedChanges  em aplicativos de navegação padrão e do console. Você pode então usar um
controlador para salvar ou descartar as alterações.

Referenciar arquivos de ativo com o provedor de valor global $ContentAsset

O provedor de valor global $ContentAsset  permite que você referencie imagens, planilhas de estilo e JavaScript usados como
arquivos de ativos em seus componentes do Lightning. Referencie arquivos de ativos $ContentAsset  por nome em vez de
usar URLs ou caminhos de arquivo complicados. O $ContentAsset  fornece o compartilhamento, a versão e o controle de
acesso para todos os arquivos de ativos, bem como opções para otimização móvel e redimensionamento de arquivos de imagens.
Você pode usar $ContentAsset  na marcação de componentes do Lightning e dentro do controlador do JavaScript e código
de ajuda.

Novos atributos de data e hora $Locale

O provedor de valor global $Locale  possui novos atributos para formatação de data e hora. $Locale  retorna informações
sobre a localidade preferida do usuário atual.

Aprimoramentos de desempenho para comunidades

A rede de entrega de conteúdo (CDN) do Akamai agora está ativada em todas as comunidades novas e existentes. Uma CDN acelera
o tempo de carregamento de página armazenando versões em cache em diversos locais geográficos.

Adicionar rótulos de região a seus componentes de modelo de página do Aura

Como parte do novo recurso de troca de modelo no Criador de aplicativo Lightning, agora você pode adicionar rótulos a cada região
em seus componentes de modelo de página do Aura. Esses rótulos aparecem no assistente de troca de modelo no Criador de
aplicativo Lightning quando usuários mapeiam o conteúdo da região para um novo modelo.

Testes de inspeção de DOM estão sujeitos a alterações

O conteúdo e a estrutura de HTML, CSS e o DOM no Lightning Experience podem mudar a qualquer momento e não podem ser
considerados uma API estável. Testes de IU que alcançam componentes internos usando ferramentas, como Selenium WebDriver,
exigem manutenção contínua. Essa não é uma mudança na Spring '19, uma vez que nunca garantimos HTML, CSS e DOM compatíveis
com versões anteriores. Estamos destacando a fragilidade desses testes novamente devido a alterações nesta versão conforme o
Lightning Experience continua a evoluir com padrões da Web modernos. Entendemos o valor que nossos clientes obtêm com teste
de IU automatizado, e o fardo de manutenção que isso impõe a eles.

Marcas de script bloqueadas em componentes criados dinamicamente

Você não pode mais adicionar uma marca <script>  a um componente criado dinamicamente por $A.createComponent()
ou $A.createComponents(). Essa restrição não é nova para componentes, mas não a impusemos para componentes criados
de modo dinâmico. Na Spring '19, eliminamos essa vulnerabilidade de segurança.

Navegue para um URL com o tipo de referência de página standard__webPage

O serviço de navegação usa um objeto PageReference  para descrever páginas. Um novo tipo de PageReference, o
standard__webPage, encapsula um URL bruto para permitir navegar para sites externos.

O Lightning Data Service retorna novos valores de erro

O Lightning Data Service retorna um erro quando um recurso, como um registro ou objeto, fica inacessível no servidor. O novo
objeto de erro contém o corpo da resposta e um código e uma mensagem de status.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de componentes da Web do Lightning

Guia do desenvolvedor de componentes Aura do Lightning

Componentes do Lightning: Itens novos e alterados
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Componentes da Web do Lightning (disponível ao público em geral)
Agora você pode criar componentes do Lightning usando dois modelos de programação: Componentes da Web do Lightning e o
modelo original, Componentes Aura. Os componentes da Web do Lightning são elementos HTML personalizados criados usando HTML
e JavaScript moderno. Componentes da Web do Lightning e componentes Aura podem coexistir e interoperar em uma página. Para
administradores e usuários finais, ambos aparecem como componentes do Lightning.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience, nas Comunidades do Lightning e em todas as versões do aplicativo móvel
em todas as edições. Para criar um componentes da Web do Lightning, use as edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Os Componentes da Web do Lightning trazem os avanços mais recentes em JavaScript e padrões da Web para a estrutura do
Componentes do Lightning. Desde que introduzimos a estrutura de Componentes do Lightning em 2014, a pilha da Web evoluiu para
uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos. Muitos recursos que exigiam estruturas agora são o padrão. Nós desenvolvemos o
modelo de programação de Componentes da Web do Lightning para aproveitar essa evolução. Os engenheiros da Salesforce ajudaram
a liderar o caminho em TC39, que é o comitê que define ECMAScript (JavaScript).

Os Componentes da Web do Lightning usam os principais padrões de Componentes da Web e oferecem apenas o que é necessário
para ter um bom desempenho em todos os navegadores que têm suporte pelo Salesforce. Como é criado em códigos que são executados
nativamente nos navegadores, o modelo de programação de Componentes da Web do Lightning é leve e possui um desempenho
excepcional. A maioria dos códigos que você escreve são JavaScript e HTML padrão.

Você também pode usar os componentes, ferramentas e serviços que facilitam desenvolver na Plataforma Lightning: Componentes de
base do Lightning, Lightning Design System, Criador de aplicativo Lightning, Community Builder, Lightning Data Service e Lightning
Locker.

Esse componente da Web do Lightning é um formulário totalmente editável criado com seis linhas de JavaScript.

Vamos ver alguns códigos. Cada componente da Web do Lightning é composto por um modelo de HTML e uma classe de JavaScript.
Esse componente contém um componente de base <lightning-record-form>, que é criado no Lightning Data Service. Os
atributos de componente são object-api-name, record-id  e fields.

<!-- recordFormDynamicContact.html -->

<template>

<lightning-card title="RecordFormDynamicContact" icon-name="standard:contact">

<div class="slds-m-around_medium">
<lightning-record-form object-api-name={objectApiName}

record-id={recordId}
fields={fields}>

</lightning-record-form>
</div>

</lightning-card>
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</template>

A classe de JavaScript do componente declara as propriedades recordId, objectApiName  e fields, que são ligadas ao
modelo de HTML.

Propriedades decoradas com @api  são públicas e reativas. Quando seus valores mudarem, o componente será renderizado com os
novos valores. Esse componente recebe os valores para suas propriedades públicas da página de registro do Lightning que o contém.
Legal!

// recordFormDynamicContact.js

import { LightningElement, api } from 'lwc';

export default class RecordFormDynamicContact extends LightningElement {

@api recordId;
@api objectApiName;
fields = ['Name', 'Title', 'Phone', 'Email'];

}

Como: Use o Salesforce CLI para sincronizar o código-fonte dos Componentes da Web do Lightning entre a Salesforce e seu editor de
códigos favorito. Recomendamos o Visual Studio Code, porque o Pacote de extensão do Salesforce inclui os comandos do Salesforce
CLI, a conclusão de código e linting, que torna a codificação mais rápida e mais fluida.

Você também pode experimentar no Playground, nosso editor de código interativo. Escreva código JavaScript, HTML e CSS e visualize
o resultado à medida que desenvolve. Salve os aplicativos do playground e compartilhe-os com outros desenvolvedores em sua
organização.

CONSULTE TAMBÉM:

Novos componentes da Web do Lightning

Biblioteca de componentes

Início rápido: Componentes da Web do Lightning

O Locker Service agora é Lightning Locker
O Locker Service foi renomeado para Lightning Locker para refletir mais bem que isso é para proteger o código em execução na Plataforma
Lightning.
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Alterações no Lightning Locker
O Lightning Locker oferece suporte ao novo modelo de programação de Componentes da Web do Lightning, melhora o Visualizador
de API do Locler e contém muitas correções de problemas e melhorias de segurança.

A camada de arquitetura do Lightning Locker aprimora a segurança isolando componentes individuais do Lightning em seus próprios
contêineres e aplicando práticas de codificação seguras.

Suporte para Componentes da Web do Lightning
Os novos componentes da Web do Lightning são protegidos pelo Lightning Locker.

Maior segurança para arquivos SVG
O Lightning Locker limpa arquivos SVG para remover código JavaScript potencialmente mal-intencionado. Isso impede o uso de arquivos
SVG em ataques de cross-site scripting.

Alterações no visualizador de API do Locker

• Visualizador de API do Locker relata com mais precisão diferenças entre APIs de navegador nativas e APIs do Locker. Você verá mais
destaques na cor laranja, que sinalizam que uma API está presente e protegida pelo Lightning Locker.

• O Visualizador de API do Locker original que estava em documentation.auraframework.org  foi retirado. Esse site agora
vincula para o Visualizador de API do Locker atual.

Valores padrão retirados sem colchetes para matriz, conjunto e atributos de lista
Definir um valor padrão sem colchetes foi retirado e pode levar a um comportamento inesperado. Para definir um valor padrão para
esses tipos de atributo, coloque valores separados por vírgula entre [], por exemplo, default="['red', 'green', 'blue']".

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.

Como: Este é um exemplo de atributos para uma matriz, uma lista e um conjunto.

<aura:attribute name="colorArray" type="String[]" default="['red', 'green', 'blue']" />
<aura:attribute name="colorList" type="List" default="['red', 'green', 'blue']" />
<aura:attribute name="colorSet" type="Set" default="['red', 'green', 'blue']" />

Ser notificado sobre alterações não salvas
Notifique a UI sobre alterações não salvas em seu componente com o componente Aura lightning:unsavedChanges. Você
pode usar lightning:unsavedChanges  em aplicativos de navegação padrão e do console. Você pode então usar um controlador
para salvar ou descartar as alterações.

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.

419

Componentes do Lightning: Apresentando componentes da
Web do Lightning

Notas da versão do Salesforce Spring '19

https://developer.salesforce.com/docs/component-library/tools/locker-service-viewer


Referenciar arquivos de ativo com o provedor de valor global $ContentAsset
O provedor de valor global $ContentAsset  permite que você referencie imagens, planilhas de estilo e JavaScript usados como
arquivos de ativos em seus componentes do Lightning. Referencie arquivos de ativos $ContentAsset  por nome em vez de usar
URLs ou caminhos de arquivo complicados. O $ContentAsset  fornece o compartilhamento, a versão e o controle de acesso para
todos os arquivos de ativos, bem como opções para otimização móvel e redimensionamento de arquivos de imagens. Você pode usar
$ContentAsset  na marcação de componentes do Lightning e dentro do controlador do JavaScript e código de ajuda.

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

Como: Para referenciar um arquivo de ativo específico na marcação de componente, use
$ContentAsset.yourNamespace__assetName. Organizações sem um namespace podem usar
$ContentAsset.assetDeveloperName. Use essa sintaxe independentemente de um ativo ser para sessões autenticadas ou
não autenticadas. Para referenciar um ativo de conteúdo dentro de um arquivo, adicione pathinarchive  como um parâmetro
anexado à sintaxe básica: $ContentAsset.yourNamespace__assetName +
'pathinarchive=images/sampleImage.jpg'.

Inclua planilhas de estilo em cascata ou bibliotecas de JavaScript em um componente usando a marca <ltng:require>.

Nota:  O provedor de valor global $ContentAsset  não oferece suporte para versões ou parâmetros de dimensionamento.
Apenas a versão mais recente do arquivo de ativo é atendida e somente o tamanho original da imagem é retornado.

Novos atributos de data e hora $Locale
O provedor de valor global $Locale  possui novos atributos para formatação de data e hora. $Locale  retorna informações sobre
a localidade preferida do usuário atual.

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.

Como: Estes são os novos atributos com saída de exemplo para inglês (Estados Unidos).

Saída de exemploDescriçãoAtributo

"MMMM d, aaaa"Formato de data longa.longDateFormat

"M/d/aaaa"Formato de data curta.shortDateFormat

"M/d/aaaa h:mm a"Formato de data e hora curto.shortDatetimeFormat

"h:mm a"Formato hora curta.shortTimeFormat

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de componentes Aura do Lightning

Aprimoramentos de desempenho para comunidades
A rede de entrega de conteúdo (CDN) do Akamai agora está ativada em todas as comunidades novas e existentes. Uma CDN acelera o
tempo de carregamento de página armazenando versões em cache em diversos locais geográficos.

CONSULTE TAMBÉM:

Receber carregamentos de página mais rapidamente em sua comunidade
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Adicionar rótulos de região a seus componentes de modelo de página do Aura
Como parte do novo recurso de troca de modelo no Criador de aplicativo Lightning, agora você pode adicionar rótulos a cada região
em seus componentes de modelo de página do Aura. Esses rótulos aparecem no assistente de troca de modelo no Criador de aplicativo
Lightning quando usuários mapeiam o conteúdo da região para um novo modelo.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com componentes Aura no Lightning Experience e em todas as versões do aplicativo
Salesforce.

Como: No arquivo de design para seu componente, adicione o atributo label  à marca flexipage:region  assim:

<design:component label="Two Region Custom App Page Template">
<flexipage:template >

<!-- The default width for the "left" region is "MEDIUM". In tablets,
the width is "SMALL" -->

<flexipage:region name="left" label="Left Region" defaultWidth="MEDIUM">
<flexipage:formfactor type="MEDIUM" width="SMALL" />

</flexipage:region>
<flexipage:region name="right" label="Right Region" defaultWidth="SMALL" />

</flexipage:template>
</design:component>

Rótulos de região têm suporte apenas em componentes Aura que implementam uma destas interfaces:

• lightning:appHomeTemplate

• lightning:homeTemplate

• lightning:recordHomeTemplate

CONSULTE TAMBÉM:

Alternar sua página do Lightning para um modelo diferente

Testes de inspeção de DOM estão sujeitos a alterações
O conteúdo e a estrutura de HTML, CSS e o DOM no Lightning Experience podem mudar a qualquer momento e não podem ser
considerados uma API estável. Testes de IU que alcançam componentes internos usando ferramentas, como Selenium WebDriver, exigem
manutenção contínua. Essa não é uma mudança na Spring '19, uma vez que nunca garantimos HTML, CSS e DOM compatíveis com
versões anteriores. Estamos destacando a fragilidade desses testes novamente devido a alterações nesta versão conforme o Lightning
Experience continua a evoluir com padrões da Web modernos. Entendemos o valor que nossos clientes obtêm com teste de IU
automatizado, e o fardo de manutenção que isso impõe a eles.

Onde: Essa nota de versão se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Por quê: Partes do Lightning Experience usam os componentes da Web do Lightning, que são baseados no padrão de Componentes
da Web. Esse padrão inclui Shadow DOM, que oculta a marcação, estilo e comportamento de um componente de outros componentes.
Esse encapsulamento apresenta desafios para testes de UI, especialmente testes que dependem de pesquisar globalmente o DOM ou
chegar nos itens internos de elementos personalizados.

Como: Na versão Spring '19, fizemos alterações significativas para introduzir uma propriedade shadowRoot  que encapsule a subárvore
de DOM de um elemento. Esse shadowRoot  é representado como um DocumentFragment  no DOM e elementos dentro dessa
subárvore de DOM não estão disponíveis por meio de métodos de consulta de DOM tradicionais. Elementos renderizados pelos
componentes da Web do Lightning contêm essa nova propriedade shadowRoot, e esses elementos ficam ocultos de consultas DOM
normais.

Recomendamos usar ferramentas de teste de unidade para testar componentes Aura individuais e componentes da Web do Lightning
e usar apenas ferramentas de teste de IU para teste de ponta a ponta.
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Para componentes Aura, use o Serviço de teste do Lightning para gravar testes de unidade para garantir que o desempenho de seus
componentes seja o esperado. O Serviço de teste do Lightning dá suporte a teste com estruturas de teste JavaScript padrão. Fornece
wrappers fáceis de usar para uso do Jasmine e do Mocha.

Para componentes da Web do Lightning use lwc-jest para gravar testes de unidade.

Para testes de IU de ponta a ponta, você precisa adaptar seus testes existentes para uso do Shadow DOM. A maneira de fazer isso varia
por ferramenta e está evoluindo rapidamente. No momento, este artigo é um bom exemplo para o Selenium WebDriver.

Marcas de script bloqueadas em componentes criados dinamicamente
Você não pode mais adicionar uma marca <script>  a um componente criado dinamicamente por $A.createComponent()
ou $A.createComponents(). Essa restrição não é nova para componentes, mas não a impusemos para componentes criados
de modo dinâmico. Na Spring '19, eliminamos essa vulnerabilidade de segurança.

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.

Como: Para fazer referência a uma biblioteca JavaScript, você deve carregá-la como um recurso estático e usar uma marca
<ltng:require>  para fazer referência a ela na sua marcação .cmp  ou .app.

Você ainda pode adicionar uma marca <script>  ao modelo de um aplicativo, que é um tipo especial de componente que estende
aura:template.

Navegue para um URL com o tipo de referência de página standard__webPage
O serviço de navegação usa um objeto PageReference  para descrever páginas. Um novo tipo de PageReference, o
standard__webPage, encapsula um URL bruto para permitir navegar para sites externos.

Onde: Esta mudança vale para organizações com componentes do Lightning no Lightning Experience, comunidades do Lightning e
todas as versões do aplicativo Salesforce.

O tipo standard__webPage  substitui o evento force:navigateToURL. Consulte Tipos de pageReference no Guia do
desenvolvedor de componentes do Lightning em Spring '19.

O Lightning Data Service retorna novos valores de erro
O Lightning Data Service retorna um erro quando um recurso, como um registro ou objeto, fica inacessível no servidor. O novo objeto
de erro contém o corpo da resposta e um código e uma mensagem de status.

Onde: Esta mudança vale para organizações com componentes da Web do Lightning no Lightning Experience, Comunidades do
Lightning e todas as versões do aplicativo móvel em todas as edições. Para criar um componentes da Web do Lightning, use as edições
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: O novo objeto de erro, modelado conforme o objeto Resposta da API de busca, tem uma forma mais simples para dar suporte
à API da IU e outras APIs do Salesforce.

Como:  Anteriormente, você capturava mensagens de erro usando error.message  e o objeto de erro se parecia com isto.

//Before Spring ’19
{

type: enum<string>;
message: string;
details: object;

}
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Agora você captura a mensagem de erro usando error.body.message  ou error.body[].message, dependendo da API
que a retorna. O objeto de erro foi alterado da seguinte maneira.

//After Spring ’19
{

body: object|array;
ok: boolean;
status: number;
statusText: string

}

• body  (objeto|matriz) – o corpo da resposta definido pela API subjacente.

• ok  (booliano) – especifica se a resposta foi ou não bem-sucedida. ok  é sempre definido como false.

• status  (número) – contém o código de status da resposta, por exemplo, 404 se um recurso não for encontrado, ou 500 para um
erro interno do servidor.

• statusText  (string) – contém a mensagem de status que corresponde ao código de status, por exemplo, Not Found  para
um código de status de 404.

O corpo da resposta de erro depende da API que o retornou.

• Operações de leitura da API da IU, como o adaptador de conexão getRecord, retornam error.body  como uma matriz de
objetos.

• Operações de gravação da API da IU, como o adaptador de conexão createRecord, retornam error.body  como um objeto,
com frequência com erros no nível do objeto ou do campo.

• Operações de leitura e gravação do Apex retornam error.body  como um objeto.

• Erros de rede, como um erro offline, retornam error.body  como um objeto.

Visualforce: Exibir um toast no JavaScript, compatibilidade de componente
aprimorada e atualização crítica adiada
Use uma função do JavaScript para exibir uma mensagem de toast. Os componentes <apex:detail>  e <apex:enhancedList>
têm uma compatibilidade melhorada ao trabalhar com objetos personalizados. O tamanho máximo do estado de visualização aumentou.
A atualização crítica que remove nomes de instâncias de URLs foi adiada para a versão Winter '20.

Para obter mais informações sobre os recursos afetados por essas melhorias, consulte o Guia do desenvolvedor do Visualforce.

NESTA SEÇÃO:

Exibir um toast com uma nova função do JavaScript

Exiba um toast com a função sforce.one.showToast(). Um toast exibe uma mensagem abaixo do cabeçalho no topo de
um modo de exibição.

Permitir iframes externos de páginas do Visualforce com proteção contra clickjack

Use iframes para incluir páginas do Visualforce em páginas da Web externas enquanto ativa a proteção contra clickjack. Coloque
domínios externos em que você confia em listas de permissão para levar seu conteúdo do Visualforce para fora do domínio do
Salesforce. Anteriormente, era tudo ou nada: Você podia permitir iframes de páginas do Visualforce em todos os domínios externos
ou em nenhum.

Os componentes <apex:detail> e <apex:enhancedList> exibiram suas diferenças

Os componentes <apex:detail>  e <apex:enhancedList>  agora trabalham juntos em uma página do Visualforce que
usa o controlador padrão para objetos personalizados. Anteriormente, esses componentes conflitavam quando eram usados com
objetos personalizados.
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Crie páginas do Visualforce mais complexas com maior limite de estado de visualização

O limite máximo de tamanho do estado de visualização aumentou de 135 KB para 170 KB. Agora você pode criar e carregar páginas
do Visualforce mais complexas, desde que elas não ultrapassem o limite expandido. O estado de visualização é um formulário oculto
que acompanha o estado de valores de campo, componentes e controlador. Estados de visualização grandes exigem mais tempo
de processamento.

Atualização crítica "Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Community Builder, Site.com Studio e arquivos de
conteúdo" adiada

A ativação automática dessa atualização crítica, lançada na versão Spring '18, estava programada para a versão Winter '19, mas foi
adiada para a versão Winter '20.

A correção de um problema de página em branco exige mudanças em testes

Nós lançamos uma solução para um problema de páginas do Visualforce em branco no Lightning Experience. A solução pode
quebrar automações de teste de UI que incluam páginas do Lightning Experience com páginas do Visualforce integradas. O conteúdo
e a estrutura de HTML, CSS e o DOM no Lightning Experience podem mudar a qualquer momento e não podem ser considerados
uma API estável. Testes de IU que alcançam componentes internos usando ferramentas, como Selenium WebDriver, exigem
manutenção contínua. Essa não é uma mudança na Spring '19, uma vez que nunca garantimos HTML, CSS e DOM compatíveis com
versões anteriores. Estamos destacando a fragilidade desses testes novamente devido a alterações nesta versão conforme o Lightning
Experience continua a evoluir com padrões da Web modernos. Entendemos o valor que nossos clientes obtêm com teste de IU
automatizado, e o fardo de manutenção que isso impõe a eles.

Exibir um toast com uma nova função do JavaScript
Exiba um toast com a função sforce.one.showToast(). Um toast exibe uma mensagem abaixo do cabeçalho no topo de um
modo de exibição.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, a comunidades do Lightning e a todas as versões do aplicativo móvel. A função
está disponível para páginas do Visualforce definidas para a API de versão 45.0.

Como: A sintaxe da função é:

sforce.one.showToast({toastParams})

O objeto toastParams  define os atributos para o toast, como o título e mensagem do toast. Use qualquer atributo disponível para
o evento de Aura force:showToast.

A função sforce.one.showToast  é um empacotador para o evento do Aura force:showToast. Para obter detalhes de
todos os atributos disponíveis, consulte force:showToast  na Biblioteca de componentes.

Exemplo:  Exiba um toast em uma página do Visualforce usando sforce.one.showToast.

sforce.one.showToast({
"title": "Success!",
"message": "The record was updated successfully."

});

Permitir iframes externos de páginas do Visualforce com proteção contra clickjack
Use iframes para incluir páginas do Visualforce em páginas da Web externas enquanto ativa a proteção contra clickjack. Coloque domínios
externos em que você confia em listas de permissão para levar seu conteúdo do Visualforce para fora do domínio do Salesforce.
Anteriormente, era tudo ou nada: Você podia permitir iframes de páginas do Visualforce em todos os domínios externos ou em nenhum.

Onde: Essa alteração 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.
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Como: Em Configuração, pesquise Configurações de sessão. Em Proteção contra clickjack, selecione Ativar proteção contra
clickjack para páginas do Visualforce do cliente com cabeçalhos desativados ou com cabeçalhos padrão. Ambas essas opções
permitem o enquadramento em domínios externos em lista de permissões e fornecem a proteção contra clickjack.

Então, em Domínios em lista de permissões para quadros em linha do Visualforce, adicione os domínios externos confiáveis em que
você permite o enquadramento.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Visualforce: Colocar páginas do Visualforce em domínios externos (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Os componentes <apex:detail>  e <apex:enhancedList>  exibiram suas
diferenças
Os componentes <apex:detail>  e <apex:enhancedList>  agora trabalham juntos em uma página do Visualforce que usa
o controlador padrão para objetos personalizados. Anteriormente, esses componentes conflitavam quando eram usados com objetos
personalizados.

Onde: Essa alteração 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.

Crie páginas do Visualforce mais complexas com maior limite de estado de
visualização
O limite máximo de tamanho do estado de visualização aumentou de 135 KB para 170 KB. Agora você pode criar e carregar páginas do
Visualforce mais complexas, desde que elas não ultrapassem o limite expandido. O estado de visualização é um formulário oculto que
acompanha o estado de valores de campo, componentes e controlador. Estados de visualização grandes exigem mais tempo de
processamento.

Onde: Essa alteração 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.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Visualforce: Desempenho do Visualforce: práticas recomendadas

Atualização crítica "Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Community
Builder, Site.com Studio e arquivos de conteúdo" adiada
A ativação automática dessa atualização crítica, lançada na versão Spring '18, estava programada para a versão Winter '19, mas foi adiada
para a versão Winter '20.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Contact Manager, Group, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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A correção de um problema de página em branco exige mudanças em testes
Nós lançamos uma solução para um problema de páginas do Visualforce em branco no Lightning Experience. A solução pode quebrar
automações de teste de UI que incluam páginas do Lightning Experience com páginas do Visualforce integradas. O conteúdo e a estrutura
de HTML, CSS e o DOM no Lightning Experience podem mudar a qualquer momento e não podem ser considerados uma API estável.
Testes de IU que alcançam componentes internos usando ferramentas, como Selenium WebDriver, exigem manutenção contínua. Essa
não é uma mudança na Spring '19, uma vez que nunca garantimos HTML, CSS e DOM compatíveis com versões anteriores. Estamos
destacando a fragilidade desses testes novamente devido a alterações nesta versão conforme o Lightning Experience continua a evoluir
com padrões da Web modernos. Entendemos o valor que nossos clientes obtêm com teste de IU automatizado, e o fardo de manutenção
que isso impõe a eles.

Onde: Essa nota de versão se aplica ao Lightning Experience.

Como: Quando uma página do Visualforce continha um <apex:form>  que acionava uma navegação de página, como um botão
Cancelar ou qualquer <apex:commandButton>, uma página em branco era exibida após o cliente clicar em Cancelar ou quando
a navegação de página era acionada.

Para que os testes de automação de UI tenham resultado positivo, não utilize estrutura DOM como uma API. Em vez disso, altere o código
de teste para chamar um método semelhante a este exemplo do Selenium WebDriver. Quando a operação aciona um POST da página
do Visualforce, a exibição é alternada para o iFrame do Visualforce ativo.

public void switchToNewActiveVFIframe() {
driver.switchTo().defaultContent();
WebElement newActiveIframe = wdUtil.waitForElementVisible("Can't find the new active

VF iframe", By.cssSelector("iframe[name^=vfFrameId]"), 10000);
driver.switchTo().frame(newActiveIframe);

}

Para obter mais detalhes, consulte Testes de inspeção de DOM estão sujeitos a alterações.

Apex
Agora você pode permitir a verificação de permissões de segurança de nível de campo e objeto em consultas SOQL SELECT  usando
a cláusula WITH SECURITY_ENFORCED. As novas classes de Apex OrgLimit  e OrgLimits  incluem métodos para obter
uma lista ou mapa de todas as instâncias de OrgLimit, como solicitações de API SOAP, solicitações de API em massa e limites de API
de Streaming. Um novo método System.SObject.isSet()  verifica se um campo foi consultado ou definido por uma atribuição
de Apex. Um novo tipo de evento de Exceção inesperada de Apex é adicionado ao objeto EventLogFile.

Para obter mais informações sobre essas melhorias, consulte o Guia do desenvolvedor do Apex.

Nota:  Buscando classes novas e alteradas, interfaces e enums para Apex e ConnectAPI (Chatter no Apex)? Recebemos um feedback
de que novos recursos descritos na seção Desenvolvimento eram difíceis de procurar. Nessa versão, consolidamos as listas de itens
novos e alterados no fim da seção Desenvolvimento. Ainda estamos cobrindo todas as alterações sobre as quais você deseja saber.
Conte-nos o que você acha. Use o formulário de feedback no tópico de nota de versão ou siga-nos no Twitter em @salesforcedocs.

NESTA SEÇÃO:

Aplicar permissões de segurança em nível de campo para consultas SOQL (Beta)

Use a cláusula WITH SECURITY_ENFORCED  para ativar a verificação de permissões de segurança de nível de campo ou de
objeto em consultas SOQL SELECT, incluindo subconsultas e relacionamentos entre objetos. Embora a realização dessas verificações
era possível em versões anteriores, essa cláusula reduz significativamente a verbosidade e a complexidade técnica em operações
de consulta. Esse recurso é personalizado para desenvolvedores do Apex que possuem uma experiência de desenvolvimento mínima
com segurança e para aplicações em que a degradação adequada em erros de permissões não é necessária.
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Ativar cache aprimorado do esquema da organização (atualização crítica, adiada)

Essa atualização crítica foi agendada para autoativação na Spring '19, mas foi adiada para Summer '19. Essa atualização crítica ativa
o cache aprimorado de detalhes do esquema da organização e resolve problemas conhecidos com o gerenciamento de campos e
objetos específicos da versão.

CONSULTE TAMBÉM:

Apex: Itens novos e alterados

Aplicar permissões de segurança em nível de campo para consultas SOQL (Beta)
Use a cláusula WITH SECURITY_ENFORCED  para ativar a verificação de permissões de segurança de nível de campo ou de objeto
em consultas SOQL SELECT, incluindo subconsultas e relacionamentos entre objetos. Embora a realização dessas verificações era
possível em versões anteriores, essa cláusula reduz significativamente a verbosidade e a complexidade técnica em operações de consulta.
Esse recurso é personalizado para desenvolvedores do Apex que possuem uma experiência de desenvolvimento mínima com segurança
e para aplicações em que a degradação adequada em erros de permissões não é necessária.

Nota:  Como um recurso beta, o SELECT WITH SECURITY_ENFORCED  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.

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

Como: Se os campos ou objetos referenciados na cláusula SELECT  usando WITH SECURITY_ENFORCED  estiverem inacessíveis
ao usuário, uma exceção será lançada e nenhum dado será retornado.

Nota:  A cláusula WITH SECURITY_ENFORCED  está disponível apenas no Apex. Não é recomendado usar WITH
SECURITY_ENFORCED  em classes ou acionadores do Apex com uma versão de API anterior a 45.0.

Exemplo:  Se a segurança em nível de campo para o campo LastName  ou Description  estiver oculta, essa consulta
lançará uma exceção indicando permissões insuficientes.

SELECT Id, (SELECT LastName FROM Contacts),
(SELECT Description FROM Opportunities)
FROM Account WITH SECURITY_ENFORCED

Exemplo:  Se a segurança em nível de campo para Website  estiver oculta, essa consulta lançará uma exceção indicando
permissões insuficientes.

SELECT Id, Parent.Name, Parent.Website FROM Account WITH SECURITY_ENFORCED

Ativar cache aprimorado do esquema da organização (atualização crítica, adiada)
Essa atualização crítica foi agendada para autoativação na Spring '19, mas foi adiada para Summer '19. Essa atualização crítica ativa o
cache aprimorado de detalhes do esquema da organização e resolve problemas conhecidos com o gerenciamento de campos e objetos
específicos da versão.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Por quê: Essa atualização crítica corrige problemas conhecidos aprimorando sistemas internos que definem e organizam em cache o
esquema da organização, incluindo objetos padrão, objetos personalizados e seus campos. O comportamento documentado do esquema
da sua organização permanece inalterado. A atualização corrige esses problemas em que a documentação não corresponde o
comportamento conhecido. Essa atualização também resolve casos raros intermitentes em que os tipos de objeto não documentados
estão visíveis em métodos de resultado de descrição do Apex e em que detalhes de esquema específicos da versão foram reutilizados
inadequadamente.

Como: Em Configuração, na caixa de Busca rápida, insira Atualizações críticas. Para aprender mais sobre a atualização,
clique em Revisar. Para ativar a atualização, clique em Ativar.

API
Para o objeto do FlexiPage na API do conjunto de ferramentas, você pode executar ações em vários registros que pertençam ao mesmo
tipo de sObject com uma única solicitação.

Nota:  Buscando objetos de API alterados e novos, tipos e recursos REST? Recebemos um feedback de que novos recursos descritos
na seção Desenvolvimento eram difíceis de procurar. Nessa versão, consolidamos as listas de itens novos e alterados no fim da
seção Desenvolvimento. Ainda estamos cobrindo todas as alterações sobre as quais você deseja saber. Conte-nos o que você acha.
Use o formulário de feedback no tópico de nota de versão ou siga-nos no Twitter em @salesforcedocs.

NESTA SEÇÃO:

Ações invocáveis

Ações invocáveis representam as ações que podem ser realizadas no Salesforce com APIs.

Menos interações com o objeto do FlexiPage usando coleções de SObject

Ao usar a API do conjunto de ferramentas, agora você pode executar ações em vários registros que pertençam ao objeto de FlexiPage
com uma única solicitação. O agrupamento de operações por tipo de objeto reduz o número de interações entre o cliente e o
servidor. Coleções de SObject oferecem suporte aos formatos XML e JSON. Apenas o objeto FlexiPage tem suporte.

CONSULTE TAMBÉM:

API: Itens novos e alterados

Ações invocáveis

EDIÇÕES

Disponível em: Salesforce
Classic

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

Ações invocáveis representam as ações que podem ser realizadas no Salesforce com APIs.

Ações invocáveis estão disponíveis pela API REST. As ações a seguir foram adicionadas:

assignTargetToSalesCadence
Adiciona um registro de lead ou contato a um ritmo de vendas. Essa ação exige os seguintes
campos.

• salesCadenceNameOrId  – O nome ou o ID do ritmo de vendas.

• targetId  – O ID do lead ou do contato.

removeTargetFromSalesCadence
Remove o registro de lead ou contato especificado do ritmo de vendas especificado. Essa ação
exige os seguintes campos.

• targetId  – O ID do lead ou do contato.

• completionReasonCode  – O motivo pelo qual o lead ou o contato foi removido. O único valor válido deste campo é
ManuallyRemoved.
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Para obter mais informações sobre ações invocáveis, consulte o Guia do desenvolvedor de ações.

Menos interações com o objeto do FlexiPage usando coleções de SObject
Ao usar a API do conjunto de ferramentas, agora você pode executar ações em vários registros que pertençam ao objeto de FlexiPage
com uma única solicitação. O agrupamento de operações por tipo de objeto reduz o número de interações entre o cliente e o servidor.
Coleções de SObject oferecem suporte aos formatos XML e JSON. Apenas o objeto FlexiPage tem suporte.

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

Como: Use uma solicitação de POST para adicionar até 200 registros ou uma solicitação de PATCH para atualizar até 200 registros,
retornando uma lista de objetos SaveResult.

/vXX.X/tooling/composite/sobjects

Uma solicitação de GET para recuperar um ou mais registros do mesmo tipo de objeto, especificados por ID.

/vXX.X/tooling/composite/sobjects/sobjectType?ids=recordId1,recordId2&fields=fieldname1,fieldname2

Use uma solicitação DELETE para excluir até 200 registros, especificados por ID, retornando uma lista de objetos DeleteResult.

/vXX.X/tooling/composite/sobjects/?ids=recordId1,recordId2

Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor e referência da API do conjunto de ferramentas.

Nota:  Permite-nos saber no IdeaExchange quais objetos de API do conjunto de ferramentas você gostaria de ver com suporte
pelas Coleções de SObject.

CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange na Trailblazer Community

Metadados personalizados: Configurar valores de campo padrão com
tipos de metadados personalizados
Referencie um registro de tipo de metadados personalizados em um valor padrão para simplificar campos de atualização. Se o valor de
campo padrão mudar, você poderá atualizá-lo no tipo de metadados personalizados em vez de atualizar diversas referências de campo.

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 de tipos em pacotes instalados.

Por quê: Digamos que sua organização aplica diferentes taxas de desconto a oportunidades.

1. Crie um tipo de metadados personalizados. Neste exemplo, nós o chamamos de DiscountPercent.

2. Crie um campo personalizado para o seu tipo chamado desconto.

3. Crie um registro e chame-o de IT.

4. Crie um campo personalizados no objeto Oportunidades e chame-o de Taxa de desconto.

Nota:  O editor de fórmula não inclui tipos de campos de metadados personalizados. Referencie o valor de campo de metadados
personalizados manualmente. A função TEXT()  para listas de opções não tem suporte.
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Quando concluído, você poderá referenciar o valor de campo de metadados personalizados como um valor padrão para preencher o
campo de Taxa de desconto. A sintaxe é:

$CustomMetadata.CustomMetadataTypeAPIName.RecordAPIName.FieldAPIName

Use os sufixos corretos. Para o tipo de metadados personalizados, use __mdt. Para campos, use __c. Registros não precisam de sufixo.
Nosso exemplo se parece com isto:

$CustomMetadata.DiscountPercent__mdt.IT.discount__c

Quando o valor de desconto máximo muda, você poderá fazer a atualização em um local.

Dica:  Lembre-se de que os usuários podem substituir valores padrão se você não tornar as configurações de campo como
somente leitura.

Salesforce CLI: Versão pré-lançamento, Gerador de plug-in do Salesforce
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.

Liberamos alterações à Salesforce CLI regularmente. Leia as notas de versão semanais para aprender mais sobre atualizações recentes
na v44 dos principais plugins de CLI. Para obter mais informações sobre a versão de pré-lançamento, consulte a v45 da Referência de
comandos do Salesforce CLI.

Nota:  Buscando Comandos do Salesforce CLI novos e alterados? Recebemos um feedback de que novos recursos descritos na
seção Desenvolvimento eram difíceis de procurar. Nessa versão, consolidamos as listas de itens novos e alterados no fim da seção
Desenvolvimento. Ainda estamos cobrindo todas as alterações sobre as quais você deseja saber. Conte-nos o que você acha. Use
o formulário de feedback no tópico de nota de versão ou siga-nos no Twitter em @salesforcedocs.

NESTA SEÇÃO:

Aproveitar a funcionalidade estendida para componentes da Web do Lightning com o Salesforce CLI

Crie componentes da Web do Lightning com a versão pré-lançamento do Salesforce CLI.

Criar seu próprio plugin do Salesforce CLI com ferramentas de código aberto

Plugins adicionam funcionalidade ao Salesforce CLI. O Salesforce inclui diversos plugins quando você instala a CLI que fornece
comandos e funcionalidades para atender às necessidades comuns que os clientes e parceiros têm. Você também pode instalar
outros plugins criados pela Salesforce e por outros. Mas quando você tem requisitos que os plugins existentes não atendem, o
Gerador de plugins do Salesforce simplifica a criação dos seus próprios usando o Node.js. O Gerador de plugins do Salesforce e as
bibliotecas CLI @salesforce/core  e @salesforce/command  são de código aberto.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce CLI: Comandos novos e alterados

Aproveitar a funcionalidade estendida para componentes da Web do Lightning com
o Salesforce CLI
Crie componentes da Web do Lightning com a versão pré-lançamento do Salesforce CLI.

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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Quando: v45 das versões de plugin agregado salesforcedx  em 9 de fevereiro de 2019. Uma versão pré-lançamento da v45 está
disponível agora.

Instale a versão de pré-lançamento da CLI
Instale a versão pré-lançamento para usar novos comandos e parâmetros disponíveis na v45 de salesforcedx.

Nota:  Se você deseja começar a experimentar os componentes da Web do Lightning, instale a versão pré-lançamento. Caso
contrário, a maioria dos recursos é adicionada em versões semanais do Salesforce CLI, portanto, você já os tem.

sfdx plugins:install salesforcedx@pre-release

Garanta que você tenha a versão de pré-lançamento.

sfdx plugins --core
salesforcedx 45.0.1-xx

Quando lançarmos oficialmente a v45 em fevereiro de 2019, desinstale a versão de pré-lançamento e, em seguida, execute o comando
update.

sfdx plugins:uninstall salesforcedx

sfdx update

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce CLI: Comandos novos e alterados

Criar seu próprio plugin do Salesforce CLI com ferramentas de código aberto
Plugins adicionam funcionalidade ao Salesforce CLI. O Salesforce inclui diversos plugins quando você instala a CLI que fornece comandos
e funcionalidades para atender às necessidades comuns que os clientes e parceiros têm. Você também pode instalar outros plugins
criados pela Salesforce e por outros. Mas quando você tem requisitos que os plugins existentes não atendem, o Gerador de plugins do
Salesforce simplifica a criação dos seus próprios usando o Node.js. O Gerador de plugins do Salesforce e as bibliotecas CLI
@salesforce/core  e @salesforce/command  são de código aberto.

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

Quando: Alterações no Gerador de plugins do Salesforce são lançadas com frequência. Para obter informações sobre versões semanais,
consulte o log de alterações.

Como: Para obter informações sobre como usar o Gerador de plugins do Salesforce para criar seu próprio plugin, confira o Guia do
desenvolvedor de plugins do Salesforce CLI. Para recursos úteis, como repositórios de código aberto para o gerador de plugins e suas
dependências, consulte os Recursos para desenvolvimento de plugins do Salesforce CLI do guia.
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Parceiros do AppExchange (ISVforce): Modelos para processos comerciais,
processos e fluxos inativos em pacotes e fim do suporte para formulários
da Web do Trialforce
Distribua aplicativos, serviços e outras soluções no AppExchange com ferramentas para parceiros. Desenvolva processos e fluxos que
os assinantes podem visualizar e personalizar. Permita que os assinantes decidam se e quando ativar um processo ou fluxo instalado. O
suporte ao formulário da Web do Trialforce termina em 1 de março de 2019, mas você pode usar a API SignupRequest para fornecer
organizações de teste para cliente potenciais.

NESTA SEÇÃO:

Processos comerciais pré-criados do pacote que os assinantes podem abrir e criar com base neles

Crie modelos de processo e fluxo que os assinantes podem visualizar e clonar e que você pode manter por meio de atualizações de
pacote. Quando instalado de pacotes gerenciados, os processos e fluxos não podem ser exibidos ou clonados por assinantes por
causa da proteção de (IP) propriedade intelectual. Mas quando esses processos e fluxos são modelos, os assinantes podem abri-los
em um criador, cloná-los e personalizar os clones. Você pode atualizar modelos conforme necessário sem afetar os clones dos
assinantes.

Processos e fluxos inativos do pacote

Quando um assinante instala um pacote que contém um processo ou fluxo ativo, esse processo ou fluxo permanece ativo. No
entanto, às vezes, os assinantes desejam decidir se e quando ativar cada processo ou fluxo. Por exemplo, os assinantes provavelmente
não desejam que modelos de processo de alteração de registro estejam ativos após a instalação. Agora, você pode empacotar
processos e fluxos inativos para que os assinantes possam ativá-los quando quiserem.

O suporte para formulários da Web do Trialforce está acabando

No dia 1º de março de 2019, o suporte para formulários da Web do Trialforce acabará. Provisionar organizações de teste com
formulários da Web do Trialforce é uma solução simples que apresentamos em 2009, mas ela está ficando desatualizada. Os formulários
da Web não fornece o feedback sobre o sucesso ou a falha de solicitações de provisionamento nem permitem que você colete
informações adicionais de seus clientes potenciais. No entanto, a API SignupRequest permite que você provisione de maneira
programática organizações de teste e colete e analise informações detalhadas sobre todas as assinaturas de sua organização comercial.

Processos comerciais pré-criados do pacote que os assinantes podem abrir e criar
com base neles
Crie modelos de processo e fluxo que os assinantes podem visualizar e clonar e que você pode manter por meio de atualizações de
pacote. Quando instalado de pacotes gerenciados, os processos e fluxos não podem ser exibidos ou clonados por assinantes por causa
da proteção de (IP) propriedade intelectual. Mas quando esses processos e fluxos são modelos, os assinantes podem abri-los em um
criador, cloná-los e personalizar os clones. Você pode atualizar modelos conforme necessário sem afetar os clones dos assinantes.

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

Por quê: Suponhamos que você cria e empacota processos e fluxos para empresas de seguro. Como as leis e normas de seguro podem
mudar e variar por local, seus assinantes desejam a capacidade de modificar seus processos comerciais pré-criados quando necessário.

Como: Para tornar um processo um modelo, abra-o no Criador de processos e clique em Editar propriedades. Para Modelo, selecione
Sim.

Para tornar um fluxo um modelo, vá até a página de lista de fluxos em Configuração. Encontre o fluxo, clique em Editar e selecione
Modelo.
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Recomendamos que você empacote somente modelos de processo inativos exceto quando tiver certeza de que os assinantes desejam
que esses processos estejam ativos após a instalação.

Atualizações relacionadas para desenvolvedores
API de metadados

Adicionado o campo isTemplate ao tipo de metadado de Fluxo.

API do conjunto de ferramentas
Adicionado o campo IsTemplate ao objeto Fluxo.

CONSULTE TAMBÉM:

Processos e fluxos inativos do pacote

Processos e fluxos inativos do pacote
Quando um assinante instala um pacote que contém um processo ou fluxo ativo, esse processo ou fluxo permanece ativo. No entanto,
às vezes, os assinantes desejam decidir se e quando ativar cada processo ou fluxo. Por exemplo, os assinantes provavelmente não desejam
que modelos de processo de alteração de registro estejam ativos após a instalação. Agora, você pode empacotar processos e fluxos
inativos para que os assinantes possam ativá-los quando quiserem.

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

Por quê: Suponhamos que você crie um modelo de processo que os assinantes provavelmente clonarão e personalizarão em vez de
usá-lo como está. Recomendamos que você mantenha esse modelo inativo no pacote.

Como: Quando você atualiza um pacote que contém um processo ou fluxo, a versão ativa do processo ou do fluxo é distribuída aos
assinantes. Se o processo ou fluxo não tiver uma versão ativa, a versão mais recente será distribuída aos assinantes.

CONSULTE TAMBÉM:

Processos comerciais pré-criados do pacote que os assinantes podem abrir e criar com base neles

O suporte para formulários da Web do Trialforce está acabando
No dia 1º de março de 2019, o suporte para formulários da Web do Trialforce acabará. Provisionar organizações de teste com formulários
da Web do Trialforce é uma solução simples que apresentamos em 2009, mas ela está ficando desatualizada. Os formulários da Web
não fornece o feedback sobre o sucesso ou a falha de solicitações de provisionamento nem permitem que você colete informações
adicionais de seus clientes potenciais. No entanto, a API SignupRequest permite que você provisione de maneira programática organizações
de teste e colete e analise informações detalhadas sobre todas as assinaturas de sua organização comercial.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise e Developer.

Quando: Após o dia 1º de março de 2019, seus clientes podem solicitar organizações de teste usando formulários da Web existentes.
No entanto, você não poderá solicitar novos formulários da Web do Salesforce nem editar seus formulários existentes.

CONSULTE TAMBÉM:

Referência de objeto para plataforma Salesforce e Lightning: SignupRequest (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)
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Mensagens corporativas: Captura de dados de alteração e eventos de
plataforma de alto volume geralmente disponíveis
Use eventos para simplificar a comunicação entre sistemas de negócios. Captura de dados de alteração e eventos de plataforma de alto
volume agora estão disponíveis ao público em geral.

NESTA SEÇÃO:

Manter seus dados externos atualizados com a captura de dados de alteração (disponível ao público em geral)

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 de alteração publica eventos de alteração que representam alterações em registros do
Salesforce. Alterações incluem criar, atualizar, excluir e cancelar a exclusão de um registro. A captura de dados de alteração foi
oferecida na versão mais recente como uma visualização de desenvolvedor e um piloto e fizemos aprimoramentos nessa versão.

Ajustar a escala dos seus aplicativos baseados em eventos com eventos de plataforma de alto volume (Disponível ao público em
geral)

Use eventos de plataforma de alto volume para publicar e processar milhões de eventos com eficiência. Receba notificações em
tempo real e utilize um modelo de programação gerado por eventos para automatizar seus processos e integrar seus aplicativos
com processos comerciais externos. Com eventos da plataforma de alto volume, seus aplicativos dimensionam mais bem do que
com eventos de volume padrão e você pode recuperar mensagens de evento retidas por até três dias. Eventos da plataforma de
alto volume agora são o tipo de evento padrão para novas definições de evento.

Monitorar seu uso de evento de plataforma de volume padrão

Para seus eventos de volume padrão definidos anteriormente, agora é possível inspecionar o uso da entrega de eventos para clientes
CometD e evitar atingir o limite. Monitore seu uso de 24 horas com o recurso de API REST limits  no valor de resposta de
DailyStandardVolumePlatformEvents.

Novos códigos de status para falhas de publicação de evento

Quando há falha na publicação de uma mensagem de evento porque o serviço de publicação está indisponível ou um limite foi
excedido, o SaveResult retornado contém o erro com um código de status.

Inscrever-se em eventos de plataforma padrão em processos e fluxos

Agora você pode iniciar um processo ou retomar um fluxo quando uma mensagem de evento de plataforma padrão for recebida.
Processos e fluxos oferecem suporte para esses eventos de plataforma padrão: Evento de plataforma do Apex em lote
(BatchApexErrorEvent) e Evento de alerta de status de plataforma (PlatformStatusAlertEvent).

Manter seus dados externos atualizados com a captura de dados de alteração
(disponível ao público em geral)
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 de alteração publica eventos de alteração que representam alterações em registros do Salesforce.
Alterações incluem criar, atualizar, excluir e cancelar a exclusão de um registro. A captura de dados de alteração foi oferecida na versão
mais recente como uma visualização de desenvolvedor e um piloto e fizemos aprimoramentos nessa versão.

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

Por quê: 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.
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Como: Eventos de alteração são baseadas em eventos de plataforma e compartilham algumas de suas características. Por exemplo,
você pode reproduzir um fluxo de eventos passados que são armazenados por até três dias. Além disso, os eventos de alteração
compartilham direitos baseados em uso para entrega de eventos CometD com eventos de plataforma de alto volume.

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

• Campanha

• Case

• Contact

• ContractLineItem

• Entitlement

• Compromisso

• EventRelation

• Lead

• ListEmail

• LiveChatTranscript

• Opportunity

• OpportunityContactRole

• Order

• OrderItem

• Product2

• Quote

• QuoteLineItem

• ServiceContract

• Tarefa

• TaskRelation

• Usuário (incluindo usuários parceiros)

Para selecionar objetos em Configuração, insira Captura de dados de alteração  na caixa de Busca rápida e clique em
Captura de dados de alteração.
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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).

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.

Nesta versão, fizemos as seguintes melhorias.

NESTA SEÇÃO:

Migrar seleções de entidade de captura de dados de alteração com API de metadados

Recupere e implante as entidades selecionadas para notificações de alteração com o tipo de API de metadados PlatformEventChannel.

Capturar alterações de dados para conversões de tipo de campo

Um evento de alteração ou evento de lacuna é gerado quando uma conversão de tipo de campo personalizada causa uma alteração
nos dados. Antes, essas alterações não eram capturadas.

Capturar alterações de dados para valores de lista de opções em registros

Atualizações de valores de campo de registro da lista de opções resultantes da renomeação ou substituição de um valor de lista de
opções agora são capturados. Anteriormente, essas alterações eram ignoradas. Os eventos de alteração podem ser agrupados para
eficiência. Quando isso ocorre, o campo de cabeçalho recordIds  contém uma matriz de IDs de registro.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de captura de dados de alteração
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Migrar seleções de entidade de captura de dados de alteração com API de metadados
Recupere e implante as entidades selecionadas para notificações de alteração com o tipo de API de metadados PlatformEventChannel.

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

Como: Esse componente PlatformEventChannel representa três objetos selecionados: Conta, Contato e o objeto personalizado
Employee__c. Ele contém os nomes do evento dos objetos correspondentes.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PlatformEventChannel xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<channelMembers>
<selectedEntity>AccountChangeEvent</selectedEntity>

</channelMembers>
<channelMembers>

<selectedEntity>ContactChangeEvent</selectedEntity>
</channelMembers>
<channelMembers>

<selectedEntity>Employee__ChangeEvent</selectedEntity>
</channelMembers>
<channelType>data</channelType>
<label>ChangeEvents</label>

</PlatformEventChannel>

Capturar alterações de dados para conversões de tipo de campo
Um evento de alteração ou evento de lacuna é gerado quando uma conversão de tipo de campo personalizada causa uma alteração
nos dados. Antes, essas alterações não eram capturadas.

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

Como: Por exemplo, uma conversão entre tipos de campo incompatíveis faz com que os dados de campo sejam definidos como nulos
nos registros correspondentes. A conversão gera um evento de alteração para todos os registros afetados. A seguir, há algumas conversões
de campos incompatíveis.

• Alterar um campo de Data ou Data/hora a outro tipo de campo e vice-versa

• Alterar um campo de caixa de seleção para outro tipo de campo

• Alterar um campo de lista de opções (Seleção múltipla) para outro tipo de campo

Outras conversões, como as que preservam ou truncam valores de campo, não geram eventos.

Capturar alterações de dados para valores de lista de opções em registros
Atualizações de valores de campo de registro da lista de opções resultantes da renomeação ou substituição de um valor de lista de
opções agora são capturados. Anteriormente, essas alterações eram ignoradas. Os eventos de alteração podem ser agrupados para
eficiência. Quando isso ocorre, o campo de cabeçalho recordIds  contém uma matriz de IDs de registro.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Ajustar a escala dos seus aplicativos baseados em eventos com eventos de
plataforma de alto volume (Disponível ao público em geral)
Use eventos de plataforma de alto volume para publicar e processar milhões de eventos com eficiência. Receba notificações em tempo
real e utilize um modelo de programação gerado por eventos para automatizar seus processos e integrar seus aplicativos com processos
comerciais externos. Com eventos da plataforma de alto volume, seus aplicativos dimensionam mais bem do que com eventos de
volume padrão e você pode recuperar mensagens de evento retidas por até três dias. Eventos da plataforma de alto volume agora são
o tipo de evento padrão para novas definições de evento.

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

Como: Eventos de volume padrão criados na API versão 44.0 e anteriores continuam tendo suporte, mas você não poderá definir novos
eventos de volume padrão. 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.

Direitos de evento baseados em uso
Cada edição do Salesforce fornece uma alocação padrão para o número de eventos de alto volume entregues a clientes CometD. Você
pode comprar uma licença de complemento para aumentar sua alocação de entrega de evento de CometD. Com a licença de
complemento, a alocação de entrega de evento de CometD depende de seu direito mensal e é dimensionada com ele. Com o
complemento, você pode exceder a alocação equivalente diária do direito mensal em uma certa quantidade por um período de 24
horas. Sobretaxas de evento são calculadas para um mês do calendário, começando no primeiro dia do mês ou na data de início do
contrato.

Monitore o direito e o uso de entrega de evento de alto volume com o recurso da API REST limits. As informações de direito e uso
são retornadas no valor de resposta de MonthlyPlatformEvents.

Os direitos baseados em uso e a alocação diária se aplicam somente a assinantes de CometD. Eles não se aplicam a outros assinantes,
como acionadores do Apex, processos ou fluxos.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de eventos da plataforma

Monitorar seu uso de evento de plataforma de volume padrão
Para seus eventos de volume padrão definidos anteriormente, agora é possível inspecionar o uso da entrega de eventos para clientes
CometD e evitar atingir o limite. Monitore seu uso de 24 horas com o recurso de API REST limits  no valor de resposta de
DailyStandardVolumePlatformEvents.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Chamadas novas, alteradas e descontinuadas

Novos códigos de status para falhas de publicação de evento
Quando há falha na publicação de uma mensagem de evento porque o serviço de publicação está indisponível ou um limite foi excedido,
o SaveResult retornado contém o erro com um código de status.

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

O código de status a seguir foi adicionado.

PLATFORM_EVENT_PUBLISHING_UNAVAILABLE
A publicação de mensagens de evento da plataforma falhou porque um serviço estava temporariamente indisponível. Tente
novamente mais tarde.

O seguinte código de status é retornado quando publicar mensagens de evento excede um limite. Anteriormente, era retornado um
erro inespecífico.

LIMIT_EXCEEDED
O número de mensagens de evento de plataforma publicadas excedeu o limite de publicação por hora ou o limite de teste para
mensagens de evento publicadas do contexto de teste do Apex.

Inscrever-se em eventos de plataforma padrão em processos e fluxos
Agora você pode iniciar um processo ou retomar um fluxo quando uma mensagem de evento de plataforma padrão for recebida.
Processos e fluxos oferecem suporte para esses eventos de plataforma padrão: Evento de plataforma do Apex em lote
(BatchApexErrorEvent) e Evento de alerta de status de plataforma (PlatformStatusAlertEvent).

CONSULTE TAMBÉM:

Responder a erros do Salesforce com processos ou fluxos

Sandboxes: Clonagem disponível ao público em geral e um novo formato
de endereço de email de usuário
Estamos melhorando o desenvolvimento de aplicativos com a clonagem de Sandbox. E estamos apresentando um novo formato para
endereços de email de usuário copiados em sandboxes.

NESTA SEÇÃO:

Economizar tempo com clonagem de sandboxes (disponível ao público em geral)

A clonagem de sandbox simplifica o gerenciamento de diversos fluxos de trabalho concomitantes no ciclo de vida do seu aplicativo.
Clone um sandbox existente para cada tipo de trabalho, como desenvolvimento, teste e preparação. À medida que você muda de
um estágio de desenvolvimento para o seguinte, clone um sandbox existente em vez de usar sua organização de produção como
a origem. Esse padrão simplifica a personalização de sandboxes individuais. Seus colegas podem clonar facilmente sandboxes
individuais em vez de compartilhar um único sandbox, evitando invadir o espaço alheio.
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Formato mais simples para endereços de email em sandboxes

Quando você cria ou atualize um sandbox, o Salesforce anexa .invalid  a todos os endereços de email do usuário. Essa invalidação
de email garante que os usuários da produção não recebam automaticamente mensagens geradas do sandbox.

Economizar tempo com clonagem de sandboxes (disponível ao público em geral)
A clonagem de sandbox simplifica o gerenciamento de diversos fluxos de trabalho concomitantes no ciclo de vida do seu aplicativo.
Clone um sandbox existente para cada tipo de trabalho, como desenvolvimento, teste e preparação. À medida que você muda de um
estágio de desenvolvimento para o seguinte, clone um sandbox existente em vez de usar sua organização de produção como a origem.
Esse padrão simplifica a personalização de sandboxes individuais. Seus colegas podem clonar facilmente sandboxes individuais em vez
de compartilhar um único sandbox, evitando invadir o espaço alheio.

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

Como:  Em cada sandbox clonado, personalize os dados e metadados para acomodar a fase no ciclo de vida de seu aplicativo como
teste ou preparação.

Em Configuração, insira Sandboxes  na caixa Busca rápida e selecione Sandboxes. Ao lado do nome de um sandbox completo, clique
em Clonar. Ou selecione Novo sandbox e, no menu suspenso Criar de, selecione o sandbox para clonar.

Quando o seu novo sandbox estiver pronto, você poderá gerenciá-lo da sua organização de produção, como qualquer outro sandbox.

Para clonar um sandbox usando a API do conjunto de ferramentas, especifique o ID no campo SourceId  do novo objeto SandboxInfo.

Formato mais simples para endereços de email em sandboxes
Quando você cria ou atualize um sandbox, o Salesforce anexa .invalid  a todos os endereços de email do usuário. Essa invalidação
de email garante que os usuários da produção não recebam automaticamente mensagens geradas do sandbox.

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

Como: Crie um sandbox e observe como os endereços de email de usuário mudam. Por exemplo, o endereço name@email.com
se torna name@email.com.invalid. Anteriormente, o endereço mudava para name=email.com@example.com.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Considerações de configuração de sandbox

Extensões do Salesforce para VS Code: Suporte de componente da Web
do Lightning, refatoramento do Apex, desativação futura do IDE do
Force.com
Além das alterações que fizemos em versões semanais, as Extensões do Salesforce para VS Code v45 incluem alguns aprimoramentos
principais. Acelere o desenvolvimento de componentes da Web do Lightning com a extensão de Componentes da Web do Lightning
VS Code, que agora está incluída no Pacote de extensão do Salesforce. Altere o nome de seus símbolos do Apex. Comece a se preparar
já para a desativação do ID do Force.com em outubro de 2019.

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.
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Para obter informações sobre aprimoramentos feitos em versões semanais, consulte o log de alterações de Extensões do Salesforce para
VS Code.

NESTA SEÇÃO:

Simplificar o desenvolvimento de componentes da Web do Lightning com o pacote de extensão do VS Code

Instale o pacote de extensão de Extensões do Salesforce para VS Code e receba a extensão do Componentes da Web do Lightning
para acelerar o desenvolvimento do seu componente. Não é mais necessário instalar ou gerenciar extensões separadas nem se
preocupar sobre a ordem em que você instala e atualiza suas extensões do Salesforce.

Altere o nome de seus símbolos do Apex no Visual Studio Code

Extensões do Salesforce para VS Code agora incluem o recurso Apex Refactor: renomear. Use essa ferramenta para alterar o nome
de métodos, variáveis locais, campos, propriedades, construtores ou tipos (classes, acionadores ou enumerações). Quando você
altera o nome de um símbolo, o código que faz referência ao símbolo é atualizado. Quando você altera o nome dos tipos externos
ou seus construtores, renomeamos seus arquivos.

O IDE do Force.com será desativado em outubro de 2019

O plug-in de IDE do Force.com para Eclipse está em estado de manutenção apenas. Nós ainda prestaremos suporte ao produto por
meio dos canais oficiais até a data de desativação, dia 12 de outubro de 2019, mas as atualizações serão apenas para problemas
críticos de segurança que surjam antes dessa data.

Simplificar o desenvolvimento de componentes da Web do Lightning com o pacote
de extensão do VS Code
Instale o pacote de extensão de Extensões do Salesforce para VS Code e receba a extensão do Componentes da Web do Lightning para
acelerar o desenvolvimento do seu componente. Não é mais necessário instalar ou gerenciar extensões separadas nem se preocupar
sobre a ordem em que você instala e atualiza suas extensões do Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: Essa alteração está disponível quando as Extensões do Salesforce para VS Code v45 forem lançadas em 9 de fevereiro de 2019.
Para atualizações, fique atento ao log de alterações de Extensões do Salesforce para VS Code.

Como:  Instale o Pacote de extensão do Salesforce no VS Code Marketplace. Para trabalhar com componentes da Web do Lightning no
VS Code antes de as extensões do Salesforce para VS Code v45 serem lançadas, instale o pacote de extensão, a extensão Componentes
da Web do Lightning e a versão de pré-lançamento do Salesforce CLI.

CONSULTE TAMBÉM:

Aproveitar a funcionalidade estendida para componentes da Web do Lightning com o Salesforce CLI

Altere o nome de seus símbolos do Apex no Visual Studio Code
Extensões do Salesforce para VS Code agora incluem o recurso Apex Refactor: renomear. Use essa ferramenta para alterar o nome de
métodos, variáveis locais, campos, propriedades, construtores ou tipos (classes, acionadores ou enumerações). Quando você altera o
nome de um símbolo, o código que faz referência ao símbolo é atualizado. Quando você altera o nome dos tipos externos ou seus
construtores, renomeamos seus arquivos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: Apex Refactor: renomear está disponível ao público em geral desde 9 de fevereiro de 2019.
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Como: Para obter informações sobre o Apex Refactor: renomear, consulte a página de extensão Apex no Visual Studio Marketplace.

O IDE do Force.com será desativado em outubro de 2019
O plug-in de IDE do Force.com para Eclipse está em estado de manutenção apenas. Nós ainda prestaremos suporte ao produto por
meio dos canais oficiais até a data de desativação, dia 12 de outubro de 2019, mas as atualizações serão apenas para problemas críticos
de segurança que surjam antes dessa data.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: No dia 12 de outubro de 2019, não prestaremos mais suporte nem faremos atualização de tipo algum para o IDE do Force.com.
Nessa data, também começaremos a arquivar a documentação e a remover links de download para o produto.

Como: Recomendamos iniciar a migração para as Extensões do Salesforce para código Visual Studio, ou uma das ótimas ferramentas
feitas por nossos parceiros. Para mais informações, consulte O futuro dos IDEs do Salesforce, no blog de desenvolvedores do Salesforce.

O repositório https://github.com/forcedotcom/idecore será arquivado no dia 12 de outubro de 2019. O código-fonte continuará disponível
no repositório, mas o repositório não aceitará mais solicitações de pull. Para contribuir com o IDE do Force.com após o arquivamento
do repositório, crie um projeto derivado. Para mais detalhes sobre repositórios arquivados, consulte Sobre o arquivamento de repositórios,
na Ajuda do GitHub.

Itens novos e alterados para desenvolvedores
Aqui, você pode encontrar objetos novos e alterados, chamadas, classes, componentes, comandos e mais itens que podem ajudá-lo a
personalizar recursos do Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Componentes do Lightning: Itens novos e alterados

Crie a UI mais rapidamente com esses recursos novos e alterados.

Apex: Itens novos e alterados

Essas classes, enums e interfaces são novas ou foram alteradas.

API: Itens novos e alterados

Acesse tipos de metadados, objetos de dados, recursos REST e muito mais na API versão 45.0.

Salesforce CLI: Comandos novos e alterados

Liberamos alterações à Salesforce CLI regularmente. Leia as notas de versão semanais para aprender mais sobre atualizações recentes
na v44 dos principais plugins de CLI. Para obter mais informações sobre a versão de pré-lançamento, consulte a v45 da Referência
de comandos do Salesforce CLI.

Dev Hub: Nova licença de acesso limitado

Você quer usar o Dev Hub em sua organização de produção ou de negócios, mas não tem uma licença de usuário do Salesforce?
Você acaba de encontrar uma. A licença gratuita de acesso limitado do Salesforce permite que desenvolvedores acessem o Dev Hub
para criar e gerenciar organizações teste.

Organizações teste: Ambientes do Salesforce configuráveis

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. Você pode criar organizações teste caso
tenha ativado o Dev Hub na organização de produção ou em uma organização Developer Edition, ou caso tenha uma organização
de teste do Dev Hub.
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Componentes do Lightning: Itens novos e alterados
Crie a UI mais rapidamente com esses recursos novos e alterados.

NESTA SEÇÃO:

Novos componentes da Web do Lightning

O Spring '19 introduziu um novo tipo de componente do Lightning chamado de componente da Web do Lightning. O que antes
chamávamos de componentes do Lightning agora chamamos de componente Aura. Componentes Aura e componentes da Web
do Lightning trabalham juntos e são parte da estrutura do Componente do Lightning.

Componentes Aura novos e alterados

O Spring '19 introduziu um novo tipo de componente do Lightning chamado de componente da Web do Lightning. O que antes
chamávamos de componentes do Lightning agora chamamos de componente Aura. Componentes Aura e componentes da Web
do Lightning trabalham juntos e são parte da estrutura do Componente do Lightning.

Novas interfaces do componente Aura

Interfaces de componente Aura permitem que componentes sejam usados em diferentes contextos ou recebam dados de contexto
adicionais.

CONSULTE TAMBÉM:

Componentes da Web do Lightning (disponível ao público em geral)

Novos componentes da Web do Lightning
O Spring '19 introduziu um novo tipo de componente do Lightning chamado de componente da Web do Lightning. O que antes
chamávamos de componentes do Lightning agora chamamos de componente Aura. Componentes Aura e componentes da Web do
Lightning trabalham juntos e são parte da estrutura do Componente do Lightning.

Componentes disponíveis

Esses componentes da Web do Lightning normalmente estão disponíveis para todos os desenvolvedores.

Botões

Esses componentes fornecem diferentes estilos de botão.

lightning-button
Um elemento de botão que executa uma ação.

lightning-button-icon
Um botão HTML apenas ícone.

lightning-button-icon-stateful
Um botão somente de ícone que retém o estado.

lightning-button-group
Representa um grupo de botões. Esse componente é um contêiner para lightning-button, que cria coletivamente uma
barra de navegação.

lightning-button-menu
Uma lista suspensa com uma lista de ações ou funções. Esse componente aninha o lightning-menu-item  para criar um
item de menu na lista suspensa.
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lightning-button-stateful
Um botão que alterna entre estados.

Entrada de dados

Use esses componentes para entrada de dados.

lightning-checkbox-group
Ativa a seleção de uma ou diversas opções.

lightning-combobox
Um widget que fornece um campo de entrada que é somente leitura acompanhado por uma lista suspensa de opções selecionáveis.

lightning-dual-listbox
Um widget que fornece uma caixa de lista de entradas, acompanhado por uma caixa de lista de opções selecionáveis.

lightning-file-upload
Um carregador de arquivos para carregar e anexar arquivos a registros.

lightning-helptext
Um ícone com um pop-out de texto que é usado como uma dica de ferramenta.

lightning-input
Controles interativos que aceitam entradas do usuário dependendo do atributo de tipo.

lightning-input-address
Um campo composto de endereço que contém campos como rua e cidade.

lightning-input-location
Um campo composto de localização geográfica que aceita um valor de latitude e longitude.

lightning-input-name
Um campo composto de nome que contém campos como saudação e sufixo.

lightning-input-rich-text
Um editor de WYSIWYG com uma barra de ferramentas personalizável para inserir rich text.

lightning-radio-group
Ativa a seleção de uma única opção.

lightning-slider
Uma barra deslizante de intervalo de entradas para especificar um valor entre dois números especificados.

lightning-textarea
Um campo de entrada de texto de diversas linhas.

Exibição de dados

Use esses componentes para exibir dados.

lightning-click-to-dial
Um número de telefone formatado que é ativado para clicar para discar ou desativado para CTI aberta e Voice.

lightning-datatable
Uma tabela que exibe colunas de dados, formatadas de acordo com o tipo.

lightning-formatted-address
Um endereço formatado que fornece um link para o local especificado no Google Maps.
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lightning-formatted-date-time
Uma data e hora que podem ser exibidas em diferentes formatos.

lightning-formatted-email
Um email como um hyperlink com o mailto:  Esquema de URL.

lightning-formatted-location
Uma localização geográfica em graus decimais (DD) usando o formato [latitude, longitude].

lightning-formatted-name
Um nome formatado que pode incluir uma saudação e um sufixo.

lightning-formatted-number
Um número que pode ser exibido como um decimal, moeda ou porcentagem.

lightning-formatted-phone
Um número de telefone como um hiperlink com tel:  Esquema de URL.

lightning-formatted-rich-text
Rich text formatado com marcações e atributos na lista de permissões. Outras marcações e atributos são removidos e somente seu
conteúdo de texto é exibido.

lightning-formatted-text
Texto que substitui novas linhas por quebras de linhas e oferece suporte para a vinculação de href.

lightning-formatted-time
Uma hora que pode ser exibida em diferentes formatos.

lightning-formatted-url
Exibe um URL como hiperlink.

lightning-relative-date-time
Exibe a diferença de tempo relativa entre a data e hora da origem e a data e hora fornecidas.

lightning-tree
Uma árvore aninhada que exibe a visualização de uma hierarquia estrutural, como um mapa de site para um site da Web ou uma
hierarquia de papéis em uma organização.

lightning-tree-grid
Uma exibição hierárquica de dados em uma tabela.

Formulários

Use esses componentes para editar e exibir registros.

lightning-record-edit-form
Um layout de edição de registro que exibe um ou mais campos.

Esse componente aninha lightning-input-field  para exibir campos.

lightning-record-form
Um formato editável ou um formato de exibição para um registro.

lightning-record-view-form
Um modo de exibição de registro que exibe um ou mais campos. Esse componente aninha lightning-output-field  para
exibir campos.

Layout

Use esses componentes para organizar o conteúdo em diversos layouts.
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lightning-accordion
Uma coleção de seções empilhadas verticalmente com diversas áreas de conteúdo. Esse componente aninha
lightning-accordion-section  para criar seções.

lightning-card
Um contêiner sobre um grupo de informações relacionado.

lightning-layout
Um sistema de grade responsável por organizar contêineres em uma página. Esse componente aninha
lightning-layout-item  para agrupar informações juntas, que define grades visuais, espaçamento e seções.

lightning-tabset
Uma lista de guias. Esse componente aninha lightning-tab  para manter o conteúdo relacionado em um único contêiner.

lightning-tile
Agrupa informações relacionadas associadas um registro.

Navegação

Use esses componentes para navegação.

lightning-breadcrumbs
Um caminho da hierarquia da página que você está atualmente visitando no site da Web ou no aplicativo. Esse componente aninha
lightning-breadcrumb  para criar um item no caminho da hierarquia.

lightning-navigation
Gera um URL para um determinado pageReference para navegar para uma página no Lightning Experience e no aplicativo Salesforce.

lightning-vertical-navigation
Uma lista vertical de links que levam o usuário a outra página ou partes da página em que o usuário está. Esse componente aninha
os seguintes componentes para criar itens de link e seções.

• lightning-vertical-navigation-item

• lightning-vertical-navigation-item-badge

• lightning-vertical-navigation-item-icon

• lightning-vertical-navigation-overflow

• lightning-vertical-navigation-section

Utilitário

Use esses componentes para simplificar o desenvolvimento.

platform-resource-loader
Importa uma biblioteca de JavaScript ou CSS de terceiros por meio de um recurso estático.

lightning-platform-show-toast-event
Exibe mensagens por meio de toasts.

Visual

Use esses componentes para adicionar o contexto visual.

lightning-avatar
Uma representação visual de um objeto, como uma imagem de uma conta ou usuário.
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lightning-badge
Um rótulo que possui uma pequena quantidade de informações, como o número de notificações não lidas.

lightning-carousel
Uma coleção de imagens que são exibidas uma por vez. Esse componente aninha lightning-carousel-image  para criar
imagens em carrossel.

lightning-dynamic-icon
Ícones animados que são exibidos com diferentes estados.

lightning-icon
Um elemento visual que fornece o contexto e aprimora a usabilidade.

lightning-map
Exibe um mapa de um ou mais locais.

lightning-pill-container
Uma lista de pílulas agrupadas em um contêiner. Esse componente é um contêiner para lightning-pill  para criar pílulas
individuais. Uma pílula contém um rótulo com um link que pode ser removido da exibição.

lightning-progress-indicator
Fornece uma indicação visual do progresso de um processo em particular. Esse componente aninha
lightning-progress-step  para criar etapas de progresso.

lightning-spinner
Exibe um controle giratório animado.

CONSULTE TAMBÉM:

Componentes da Web do Lightning (disponível ao público em geral)

Biblioteca de componentes

Componentes Aura novos e alterados
O Spring '19 introduziu um novo tipo de componente do Lightning chamado de componente da Web do Lightning. O que antes
chamávamos de componentes do Lightning agora chamamos de componente Aura. Componentes Aura e componentes da Web do
Lightning trabalham juntos e são parte da estrutura do Componente do Lightning.

Novos componentes Aura

O seguinte componente é novo e exige a API versão 45.0 e posterior.

lightning:unsavedChanges
Notifica a UI sobre alterações não salvas em um componente.

Componentes Aura alterados

O atributo tabindex  mudou para os seguintes componentes.

• lightning:button

• lightning:buttonIcon

• lightning:buttonMenu

• lightning:buttonIconStateful

• lightning:buttonStateful
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• lightning:checkboxGroup

• lightning:combobox

• lightning:dualListbox

• lightning:input

• lightning:inputRichText

• lightning:menuItem

• lightning:radioGroup

• lightning:select

• lightning:tab

• lightning:textarea

tabindex  pode ser definido como 0  ou -1  apenas. O valor tabindex  padrão é 0, o que significa que um componente pode
ser focado e participa de navegação sequencial por teclado. -1  significa que o componente pode ser focado, mas não participa da
navegação por teclado. Não há mais suporte para usar valores tabindex  maiores que 0, o que torna difícil navegar no conteúdo da
página com tecnologia assistiva.

Os seguintes componentes foram alterados.

aura:unescapedHtml
Não é mais possível passar nas marcas <style>, <script>, ou <meta>  para esse componente. Essa alteração reduz o risco
de uma vulnerabilidade de script entre sites (XSS).

lightning:buttonMenu
O atributo a seguir foi alterado.

• menuAlignment  – O alinhamento de auto  agora tem suporte. O atributo auto  alinha a lista suspensa com a porta de
visualização e gerencia os elementos ocultos de sobrecarga.

lightning:combobox
O atributo a seguir é novo.

• spinnerActive  – Exibe um controle giratório para indicar a atividade de carregamento na lista suspensa. O padrão é
false.

lightning:datatable
O atributo a seguir é novo.

• suppressBottomBar  – Especifica se deve ou não ocultar o rodapé que exibe os botões Salvar e Cancelar durante a edição
em linha. O padrão é false.

lightning:dualListbox
Os atributos a seguir são novos.

• showActivityIndicator  – Exibe um controle giratório para indicar atividade na caixa de lista. O padrão é false.

• size  – Número de itens que são exibidos antes de uma barra de rolagem vertical ser exibida para a caixa de lista. Determina
o tamanho vertical da caixa de lista dupla.

lightning:formattedAddress
Quando você clica em um endereço que é exibido como um link, o mapa agora é aberto em uma nova guia.

O atributo a seguir é novo.

• showStaticMap  – Exibe um mapa estático do local. O padrão é false.

lightning:formattedDateTime
O atributo timeZone  requer um nome de fuso horário do banco de dados de fusos horários IANA. Se você tiver usado um código
breve, como PST, anteriormente, talvez ele tenha funcionado em alguns navegadores. Navegadores que usam a API ECMAScript
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Internationalization poderão gerar erros se você usar o código breve. Atualize seu componente para usar um fuso horário IANA,
como timeZone="America/Los_Angeles".

lightning:inputAddress
O atributo a seguir é novo.

• showLookupAddress  – Especifica se deve ou não ativar a pesquisa de endereço usando o Google Maps. O padrão é false.

lightning:inputRichText
O atributo a seguir é novo.

• formats  – Uma lista de formatos aceitos pelo editor de texto. Por padrão, a lista é computada com base em categorias ativadas.
O formato de tabela está sempre ativado pra oferecer suporte à cópia e à colagem de tabelas. Se formatos forem especificados,
todos os formatos desejados devem ser especificados. Omitir um formato da lista remove o botão correspondente.

lightning:navigation
O serviço de navegação usa um objeto PageReference  para descrever páginas. Um novo tipo de PageReference, o
standard__webPage, encapsula um URL bruto para permitir navegar para sites externos Consulte Navegue para um URL com
o tipo de referência de página standard__webPage.

lightning:nextBestActions
Esse componente executa uma estratégia de recomendação e exibe as recomendações resultantes.

lightning:select
O método a seguir é novo.

• checkValidity  – Retorna o valor (Booliano) da propriedade valid  no objeto ValidityState para indicar se a seleção possui
algum erro de validade.

lightning:tab
Os atributos a seguir são novos.

• iconName  – Especifica um ícone de utilitário para exibir ao lado de um rótulo de guia.

• iconAssistiveText  – Texto de assistência para o ícone especificado por iconName.

• showErrorIndicator  – Especifica se o conteúdo da guia possui um erro. Um ícone de erro é exibido à direita do rótulo
da guia.

lightning:utilityBarAPI
O método disableUtilityPopOut  é novo. Consulte API de JavaScript do console do Lightning.

lightning:workspaceAPI
Há novos métodos para guias e subguias do espaço de trabalho. Consulte API de JavaScript do console do Lightning.

lightningsnapin:minimizedAPI
O seguinte valor de eventName é novo.

• chatConferenceState  – Passa uma lista dos agentes na conferência de bate-papo, independentemente de um agente
estar entrando ou saindo da conferência de bate-papo, e o nome do agente que está entrando ou saindo.

O seguinte valor de eventName foi alterado:

• queueUpdate  – Esse evento agora é disparado nos seguintes cenários.

– O visitante solicita um bate-papo e está aguardando por um agente.

– Após solicitar um bate-papo, o visitante navega até outra página, mas ainda está aguardando por um agente.

– O visitante perdeu a conexão antes (consulte reconnectingState) e a retomou.

– O visitante avançou na fila, mas ainda está aguardando que um agente aceite a solicitação de bate-papo.

– Um bot ou agente solicitou uma transferência de bate-papo e está aguardando que outro agente aceite.

– Durante uma transferência de bate-papo, o visitante navega até outra página, mas ainda está aguardando ser transferido.
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– O visitante avançou na fila, mas ainda está aguardando que um agente aceite a transferência de bate-papo.

CONSULTE TAMBÉM:

Componentes da Web do Lightning (disponível ao público em geral)

Biblioteca de componentes

Novas interfaces do componente Aura
Interfaces de componente Aura permitem que componentes sejam usados em diferentes contextos ou recebam dados de contexto
adicionais.

Novas interfaces

A Interface a seguir é nova.

lightning:utilityItem
Permite que um componente seja incluído em uma barra de utilitários.

CONSULTE TAMBÉM:

Componentes da Web do Lightning (disponível ao público em geral)

Biblioteca de componentes

Apex: Itens novos e alterados
Essas classes, enums e interfaces são novas ou foram alteradas.

Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor do Apex.

NESTA SEÇÃO:

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. Inclua hyperlinks em publicações, limpe a atividade de
missão para usuários e aproveite os Next Best Actions disponíveis ao público em geral.

CONSULTE TAMBÉM:

Criar uma página de login de primeira identidade com a descoberta de login de Meu domínio

Apex: Novos recursos

Apex: Classes e interfaces novas e alteradas
Essas classes e interfaces são novas ou foram alteradas.

NESTA SEÇÃO:

Novas classes do Apex

Estas classes são novas nesta versão.
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Classes do Apex alteradas

Estas classes existentes têm métodos ou constantes novos ou alterados.

Nova enum do Apex

Essa enumeração foi introduzida nesta versão.

Nova exceção do Apex

Essa exceção foi introduzida nesta versão.

Nova interface do Apex

Essa interface foi introduzida nesta versão.

Novas classes do Apex

Estas classes são novas nesta versão.

Classe no namespace Auth

Classe VerificationResult
Armazena o resultado do método System.UserManagement.verifySelfRegistration. O método retorna o
resultado de um desafio de verificação que você invoca ao criar sua própria página Verificar. Ele contém o status de verificação
e o ID da sessão se o usuário for criado com êxito.

Classes no namespace System

Classe OrgLimit
A classe System.OrgLimit  contém métodos que retornam o nome, valor atual e limite máximo para uma instância.

getName()
Retorna o nome do limite.

getValue()
Retorna o valor de uso do limite.

getLimit()
Retorna o valor de limite máximo permitido.

Classe OrgLimits
A classe System.OrgLimits  contém métodos que retornam uma lista de todos os limites da organização ou um mapa
de todos os nomes e valores de limite da organização.

getAll()
Retorna uma lista de instâncias de OrgLimit.

getMap()
Retorna um mapa de todas as instâncias de OrgLimit com o nome do limite como chave.

CONSULTE TAMBÉM:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/resources_limits.htm

Classes do Apex alteradas

Estas classes existentes têm métodos ou constantes novos ou alterados.
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Classe AppLauncher.LoginFormController

Novo método

loginGetPageRefUrl(username, password, startUrl)
Registra no usuário usando o nome de usuário e senha especificados. Se o login for bem-sucedido em um ambiente do
Lightning, o usuário será redirecionado para a página especificada no startUrl. Em um ambiente fora do Lightning, use
o startUrl  retornado pelo método para programar um redirecionamento. Se o login falhar, uma string de erro será
retornada.

Classe Auth.AuthConfiguration

Novos métodos

getCertificateLoginEnabled(domainUrl)
Retorna verdadeiro se a autenticação baseada em certificado for ativada para o URL de Meu domínio.

getCertificateLoginUrl(domainUrl, startUrl)
Retorna o ponto de extremidade da autenticação baseada em certificado para o URL de Meu domínio se a organização tem
a autenticação baseada em certificado ativada.

Classe Auth.SessionManagement

Novo método

finishLoginDiscovery(method, userId)
Encerre o processo de login da Descoberta de login de Meu domínio.

Classe System.Test

Método alterado

stopTest()
Executa ações programadas no caso de processos de alteração de registro e processos de evento (criados no Criador de
processos) e retoma fluxos que estavam à espera no caso de eventos de retomada baseados em tempo.

Classe System.SObject

Novos métodos

isSet(fieldName)
Retorna informações sobre o campo de sObject consultado. Retornará true  se o campo de sObject for preenchido por
atribuição direta ou por inclusão em uma consulta SOQL. Retornará false  se o campo de sObject não estiver definido.
Se um campo inválido for especificado, um SObjectException será lançado.

isSet(field)
Retorna informações sobre o campo de sObject consultado. Retornará true  se o campo de sObject for preenchido por
atribuição direta ou por inclusão em uma consulta SOQL. Retornará false  se o campo de sObject não estiver definido.
Se um campo inválido for especificado, um SObjectException será lançado.

Classe System.String

Método alterado

format(stringToFormat, formattingArguments)
O tipo de parâmetro formattingArguments agora usa List<Object> em vez de List<String> para permitir objetos que não
sejam string objects como parâmetros. Trate o primeiro argumento como um padrão e retorne uma string usando o segundo
parâmetro para substituição e formatação. A substituição e a formatação são de apex:outputText  e da classe de Java
MessageFormat. Tipos que não sejam uma string na Lista do segundo argumento são implicitamente convertidos em
strings, respeitando as substituições de método de toString() que existem no tipo.
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Classe System.UserManagement

Novos métodos

initSelfRegistration(method, user)
Use esse método para invocar um desafio de verificação ao criar sua própria página Verificar para o registro automático da
comunidade.

sendAsyncEmailConfirmation(userId, emailTemplateId, networkId, startUrl)
Envie uma mensagem de email para o endereço de email de um usuário para verificação. A mensagem contém um link de
verificação (URL) no qual o usuário clica para verificar o endereço de email posteriormente. Você pode enviar verificações
de email em massa.

verifySelfRegistration(method, identifier, code, startUrl)
Use esse método para concluir um desafio de verificação ao criar sua própria página Verificar para o registro automático da
comunidade. Se a pessoa que está tentando registrar inserir o código de verificação com êxito, o usuário será criado e
registrado.

Nova enum do Apex

Essa enumeração foi introduzida nesta versão.

Enum Auth.LoginDiscoveryMethod
Contém o método usado para verificar a identidade do usuário.

Nova exceção do Apex

Essa exceção foi introduzida nesta versão.

Namespace Auth

DiscoveryCustomErrorException
Lance essa exceção para personalizar mensagens de erro que aparecem em MyDomainLoginDiscoveryHandler,
LoginDiscoveryHandler  e ConfigurableSelfRegHandler.

Nova interface do Apex

Essa interface foi introduzida nesta versão.

Interface de Auth.MyDomainLoginDiscoveryHandler
O manipulador usado para implementar a página Descoberta de login de Meu domínio, que é um processo de login baseado em
entrevista (duas etapas). Primeiro, o usuário deve inserir um identificador exclusivo como um endereço de email ou número de
telefone. O manipulador determina (descobre) como autenticar o usuário. O usuário insere uma senha ou é direcionado para uma
página de login do provedor de identidade.

login(identifier, startUrl, requestAttributes)
Faça login do usuário do Salesforce dado o identificador especificado, como email ou número de telefone. Se for bem-sucedido,
redirecione o usuário à página especificada pelo URL inicial.

ConnectApi (Chatter no Apex): classes e enumerações novas e alteradas
Crie experiências personalizadas no Salesforce usando o Chatter no Apex. Inclua hyperlinks em publicações, limpe a atividade de missão
para usuários e aproveite os Next Best Actions disponíveis ao público em geral.
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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. No entanto, é mais simples expor dados do
Chatter em classes ConnectApi  e os dados são localizados e estruturados para exibição. Por exemplo, em vez de fazer muitas
chamadas para acessar e montar um feed, é possível fazer isso com uma única chamada.

Nota:  Para integrar aplicativos móveis, sites de intranet e aplicativos da Web de terceiros ao Chatter e a Comunidades, use a API
REST do Chatter.

NESTA SEÇÃO:

Classes do Chatter no Apex novas e alteradas

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

Esse métodos estão na classe ConnectApi.ChatterFeeds.

Incluir um hyperlink em uma publicação
Use esse método existente com as classes atualizadas ConnectApi.MarkupBeginSegmentInput  e
ConnectApi.MarkupEndSegmentInput.

• postFeedElement(communityId, feedElement)

Incluir um hyperlink em um comentário
Use esse método existente com as classes atualizadas ConnectApi.MarkupBeginSegmentInput  e
ConnectApi.MarkupEndSegmentInput.

• postCommentToFeedElement(communityId, feedElementId, comment, feedElementFileUpload)

Mover a publicação de um grupo público para outro
Use esse método existente e defina a propriedade subjectId  da classe existente ConnectApi.FeedElementInput
como o novo ID de grupo público.

• updateFeedElement(communityId, feedElementId, feedElement)

Missões

Esses novos métodos estão na classe ConnectApi.Missions.

Exportar a atividade de missão para um usuário

• exportUserMissionsActivities(communityId, userId)
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Iniciar um trabalho para limpar a atividade de missão para um usuário

• purgeUserMissionsActivities(communityId, userId)

Atualizar as contagens de atividade de missão para um usuário

• updateUserMissionActivityCount(activityType, activityCount, communityId, userId)

Next Best Actions (disponíveis ao público em geral)

Todos os métodos de Next Best Action, mesmo aqueles introduzidos nas versões 43.0 e 44.0, agora têm uma versão mínima de 45.0.
Todas as propriedades das classes de entrada e saída relacionadas também têm uma versão mínima de 45.0.

Esses novos métodos estão na classe ConnectApi.NextBestAction.

Obter uma recomendação

• getRecommendation(recommendationId)

Nota:  Esse método substitui o método getProposition(propositionId).

Executar uma estratégia de recomendação e solicitar informações de rastreamento

• executeStrategy(strategyName, maxResults, contextRecordId, debugTrace)

Obter reações de recomendação

• getRecommendationReactions(onBehalfOfId, createdById, targetId, contextRecordId,
pageParam, pageSize)

Usuários com a permissão Recomendações de Next Best Action ou Modificar todos os dados podem obter reações de recomendação.

Obter uma reação de recomendação

• getRecommendationReaction(reactionId)

Usuários com a permissão Recomendações de Next Best Action ou Modificar todos os dados podem obter reações de recomendação.

Excluir uma reação de recomendação

• deleteRecommendationReaction(reactionId)

Usuários com a permissão Gerenciar recomendações de Next Best Action ou Modificar todos os dados podem excluir reações de
recomendação.

Engajamento social

Esses novos métodos estão na classe ConnectApi.SocialEngagement.

Obter intenções disponíveis para uma publicação social

• getIntents(socialPostId)

Seguir uma personagem social

• followSocialPersona(socialPersonaId, socialAccountId)

socialPersonaId  é o ID da personagem a seguir e socialAccountId  é o ID da conta que segue a personagem.

• followSocialPostPersona(socialPostId, socialAccountId)

socialPostId  é o ID da publicação criada pela personagem a ser seguida e socialAccountId  é o ID da conta que
segue a personagem.
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Parar de seguir uma personagem social

• unfollowSocialPersona(socialPersonaId, socialAccountId)

socialPersonaId  é o ID da personagem que deixará de ser seguida e socialAccountId  é o ID da conta que para
de seguir a personagem.

• unfollowSocialPostPersona(socialPostId, socialAccountId)

socialPostId  é o ID da publicação criada pela personagem que deixará de ser seguida e socialAccountId  é o ID
da conta que para de seguir a personagem.

Usuários

Estes novos métodos estão na classe ConnectApi.ChatterUsers.

Obter informações mais detalhadas sobre os grupos de um usuário

• getUserGroups(communityId, userId)

• getUserGroups(communityId, userId, pageParam, pageSize)

Nota:  Esse métodos substituem os métodos getGroups(communityId, userId)  e
getGroups(communityId, userId, pageParam, pageSize).

Pesquisar os grupos de um usuário e obter informações mais detalhadas

• searchUserGroupDetails(communityId, userId, q)

• searchUserGroupDetails(communityId, userId, q, pageParam, pageSize)

Nota:  Esses métodos substituem os métodos searchUserGroups(communityId, userId, q)  e
searchUserGroups(communityId, userId, q, pageParam, pageSize).

Classes de entrada do Chatter no Apex novas e alteradas

Estas classes de entrada são novas ou têm alterações.

Feeds do Chatter

ConnectApi.MarkupBeginSegmentInput
Essa classe de entrada tem estas propriedades novas e alteradas.

• altText  – Texto alternativo para o segmento Hyperlink.

• markupType  – Agora oferece suporte à marcação de hyperlink.

• url  – URL para o segmento Hyperlink. URLs de hiperlinks com suporte começam com http://  ou https://.

ConnectApi.MarkupEndSegmentInput
Essa classe de entrada tem essa propriedade alterada.

• markupType  – Agora oferece suporte à marcação de hyperlink.

Next Best Actions (disponíveis ao público em geral)

ConnectApi.NBAStrategyInput
Essa classe de entrada tem uma nova propriedade.

• debugTrace  – Especifica se deve retornar informações de rastreamento e depuração na resposta (true) ou não (false).
Se não especificado, o padrão será false.
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ConnectApi.RecommendationReactionInput
Essa classe de entrada era chamada anteriormente de ConnectApi.NBAReactionInput.

Classes de saída do Chatter no Apex novas e alteradas

Estas classes de saída são novas ou têm alterações.

Feeds do Chatter

ConnectApi.MarkupBeginSegmentOutput
Essa classe de saída tem estas propriedades novas e alteradas.

• altText  – Texto alternativo para o segmento, se disponível.

• markupType  – Agora oferece suporte à marcação de hyperlink.

• url  – URL para o segmento, se disponível.

ConnectApi.MarkupEndSegmentOutput
Essa classe de saída tem essa propriedade alterada.

• markupType  – Agora oferece suporte à marcação de hyperlink.

Comunidades

ConnectApi.Community
Essa classe de saída tem uma propriedade nova.

• memberVisibilityEnabled  – Especifica se os membros da comunidade podem ver outros membros da comunidade
(true) ou não (false).

Missões

ConnectApi.UserMissionActivitiesJob
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• jobToken  – Token que identifica o trabalho de atividades do usuário de missão.

• jobType  – Tipo de trabalho de atividades do usuário, seja export  ou purge.

• message  — Mensagem descrevendo o status e o resultado esperado do trabalho.

ConnectApi.UserMissionActivity
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• activityCount  – Quantidade de atividades de missão do tipo especificado para o usuário.

• activityType  – Tipo de atividade de missão para um usuário.

ConnectApi.UserMissionActivityCollection
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• community  – Comunidade em que o usuário realizou as atividades.

• userId  — ID do usuário.

• userMissionActivities  – Lista de atividades de missão realizadas pelo usuário.

• userName  – Nome do usuário.

ConnectApi.UserMissionActivityStatus
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.
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• message  – Mensagem de sucesso ou erro.

• status  – Status da atividade de missão para um usuário.

Next Best Actions (disponíveis ao público em geral)

ConnectApi.NBANativeRecommendation
Essa classe de saída era chamada anteriormente de ConnectApi.NBAPropositionRecommendation.

ConnectApi.NBARecommendation
Essas propriedades são removidas dessa classe de saída.

• actionReference

• ID

• nome

• url

ConnectApi.NBARecommendations
Essa classe de saída tem uma propriedade nova.

• trace  – Informações de rastreamento para execução da estratégia de recomendação, se solicitadas.

ConnectApi.Recommendation
Essa classe de saída era chamada anteriormente de ConnectApi.Proposition.

ConnectApi.RecommendationReaction
Essa classe de saída era chamada anteriormente de ConnectApi.NBAReaction. Ele possui uma nova propriedade.

• url  – URL para a reação de recomendação.

ConnectApi.RecommendationReactions
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• currentPageUrl  – URL para a página atual de reações na coleção.

• nextPageUrl  – URL para a próxima página de reações na coleção.

• reactions  – Coleção de reações de recomendação.

ConnectApi.StrategyTrace
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• messages  – Mensagens e erros da execução da estratégia.

• nodes  – Nós da execução da estratégia usados para depuração.

ConnectApi.StrategyTraceNode
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• inputCount  – Número de itens colocados no nó.

• messages  – Mensagens que ocorreram durante a execução do nó.

• nodeName  – Nome do nó.

• nodeTime  – Tempo gasto de processamento dentro do nó.

• nodeType  – Tipo do nó.

• outputCount  – Número de itens retornados do nó.

• outputs  – Recomendações que são retornadas do nó.

• totalTime  – Temo total gasto no processamento.
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Engajamento social

ConnectApi.ApprovalIntent
Essa nova classe de saída tem esta propriedade.

• isRecallable  – Especifica se a publicação social pode ser chamada novamente (true) ou não (false).

ConnectApi.DeleteIntent
Essa nova classe de saída tem esta propriedade.

• managedSocialAccount  – Conta social gerenciada que exclui a publicação social.

ConnectApi.DeleteIntents
Essa nova classe de saída tem esta propriedade.

• deletes  – Lista de intenções de exclusão para a publicação social.

ConnectApi.FollowIntents
Essa nova classe de saída tem esta propriedade.

• follows  – Lista de intenções de seguimento para a personagem social.

ConnectApi.FollowSocialPersonaIntent
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• managedSocialAccount  – Conta social gerenciada que segue a personagem social.

• socialPersonaId  – ID da personagem social a ser seguida.

ConnectApi.HideSocialPostIntent
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• isHidden  – Especifica se a conta social gerenciada ocultou a publicação social (true) ou não (false).

• managedSocialAccount  – Conta social gerenciada que oculta a publicação social.

ConnectApi.LikeIntent
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• isLiked  – Especifica se a conta social gerenciada curtiu a publicação social (true) ou não (false).

• managedSocialAccount  – Conta social gerenciada que curte a publicação social.

ConnectApi.LikeIntents
Essa nova classe de saída tem esta propriedade.

• likes  – Lista de intenções de curtida para a publicação social.

ConnectApi.ReplyIntent
Essa nova classe de saída tem esta propriedade.

• managedSocialAccount  – Conta social gerenciada que responde à publicação social.

ConnectApi.ReplyIntents
Essa nova classe de saída tem esta propriedade.

• replies  – Lista de intenções de resposta para a publicação social.

ConnectApi.SocialPostIntents
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• approvalIntent  – Intenção de aprovação para a publicação social.

• deleteIntent  – Intenções de exclusão para a publicação social.

• followIntent  – Intenções de seguimento para a personagem social.

• hideIntent  – Intenção de ocultação para a publicação social.
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• likeIntent  – Intenções de curtida para a publicação social.

• replyIntent  – Intenções de resposta para a publicação social.

Usuários

ConnectApi.UserGroupDetailPage
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• currentPageUrl  — URL para a página atual.

• groups  – Coleção de grupos de que o usuário é um membro.

• nextPageUrl  – URL para a próxima página ou null  se não houver nenhuma próxima página.

• previousPageUrl  – URL para a página anterior ou null  se não houver página anterior.

• total  – Número total de grupos de que o usuário é um membro.

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.MarkupType
Essa enumeração tem um valor novo.

• Hyperlink  – Marca de âncora de hyperlink.

ConnectApi.NBATargetType
Essa enumeração tem um valor renomeado.

• Proposition  agora é Recommendation.

ConnectApi.RecommendationReactionType
Essa enumeração era chamada anteriormente de ConnectApi.NBAReactionType.

ConnectApi.UserMissionActivityType
Essa nova enumeração tem estes valores.

• FeedItemAnswerAQuestion  – O usuário respondeu uma pergunta.

• FeedItemLikeSomething  – O usuário curtiu uma publicação ou comentário.

• FeedItemMarkAnswerAsBest  – O usuário marcou uma resposta como a melhor resposta.

• FeedItemPostQuestion  – O usuário publicou uma pergunta.

• FeedItemReceiveAComment  – O usuário recebeu um comentário em uma publicação.

• FeedItemReceiveALike  – O usuário recebeu uma curtida em uma publicação ou comentário.

• FeedItemReceiveAnAnswer  – O usuário recebeu uma resposta a uma pergunta.

• FeedItemWriteAComment  – O usuário comentou em uma publicação.

• FeedItemWriteAPost  – O usuário fez uma publicação.

• FeedItemYourAnswerMarkedBest  –A resposta do usuário foi marcada como a melhor resposta.

API: Itens novos e alterados
Acesse tipos de metadados, objetos de dados, recursos REST e muito mais na API versão 45.0.
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NESTA SEÇÃO:

Objetos novos e alterados

Acesse mais dados por meio desses objetos padrão novos e alterados.

API REST

A API REST 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. Inclua
hyperlinks em publicações, limpe a atividade de missão para usuários e aproveite os Next Best Actions disponíveis ao público em
geral.

API REST de relatórios e painéis

A API REST de relatórios e painéis foi aprimorada para oferecer suporte à versão beta dos aprimoramentos de relatório de rastreamento
de histórico no Lightning Experience. Para oferecer suporte a esse recurso, o recurso /analytics/report-types/  possui
uma nova propriedade e o recurso de /analytics/report-types/type  oferece suporte a um novo tipo de relatório.

API da interface de usuário

Crie a UI do Salesforce utilizando a mesma API que a Salesforce usa para desenvolver o Lightning Experience e o Salesforce para
Android, iOS e Web móvel. Crie interfaces de usuário que permitem que os usuários trabalhem com registros, modos de exibição
de listas, ações, favoritos e muito mais.

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.

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

Use as APIs de JavaScript de ação rápida do Lightning e as APIs do JavaScript do editor do Salesforce Classic em um utilitário que
abra uma nova janela. Também alteramos o formato da resposta para o método getAvailableActionFields  na API de
Ação rápida.

API do JavaScript do console do Lightning

A API de JavaScript do console do Lightning agora está em paridade com os métodos e eventos mais usados do Kit de ferramentas
de integração do Salesforce Console clássico. Defina as cores da guia, desative o pop-out de utilitários e edite os títulos de guias do
navegador.

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 possuem alterações.

Novos objetos

Estes objetos são novos.
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AccountInsight
Representa um insight individual (um desenvolvimento de negócios principal ou momento principal) relacionado a um registro de
conta.

AccountRelationship
Representa um relacionamento de um determinado tipo entre duas contas.

AccountRelationshipFeed
Representa a atividade do feed em um registro de relacionamento de conta.

AccountRelationshipHistory
Representa o histórico de alterações nos valores dos campos de um relacionamento de conta.

AccountRelationshipShare
Representa uma entrada de compartilhamento para um relacionamento de conta, que permite que o sistema saiba quem tem
acesso a um relacionamento de conta.

AccountRelationshipShareRule
Representa a regra que determina quais registros de objeto são compartilhados, como eles são compartilhados, o tipo de
relacionamento de conta que compartilha os registros e o nível de acesso concedido aos registros.

ActivityMetric
Representa atividades que foram adicionadas ao Salesforce automaticamente pela Captura de atividades do Einstein e manualmente
por usuários.

AppointmentSchedulingPolicy

Representa um conjunto de regras a ser aplicado quando um novo compromisso é agendado no Lightning Scheduler.

Calendário
Representa um calendário. Esse pode ser um calendário de usuário padrão, calendário público, calendário de recursos ou calendário
de feriados.

ContactPointTypeConsent
Representa o consentimento para um tipo de ponto de contato, como email ou telefone.

ContactRequest
Representa uma solicitação do cliente para que o suporte entre em contato novamente sobre um problema. Este objeto está
disponível na versão 45.0 ou posterior da API.

ContactRequestShare
Representa uma lista de níveis de acesso a um ContactRequest com uma explicação do nível de acesso. Este objeto está disponível
na versão 45.0 ou posterior da API.

ContactSuggestionInsight
Representa uma sugestão para um novo registro de contato.

CustomHelpMenuItem
Representa os itens em uma seção do menu de ajuda do Lightning Experience que o administrador adicionou para exibir recursos
de ajuda personalizados e específicos da organização.

CustomHelpMenuSection
Representa uma seção do menu de ajuda do Lightning Experience que o administrador adicionou a recursos de ajuda específicos
da organização personalizados da tela.

DataUseLegalBasis
Representa a base legal para entrar em contato com um cliente, como faturamento ou contrato.

DataUseLegalBasisHistory
Representa o histórico de alterações nos valores dos campos de uma base legal de uso de dados.
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DataUseLegalBasisShare
Representa uma lista de níveis de acesso a uma base legal de uso de dados com uma explicação do nível de acesso.

DataUsePurpose
Representa o motivo do contato de um cliente potencial ou cliente, como para faturamento, marketing ou pesquisas

DataUsePurposeHistory
Representa o histórico de alterações nos valores dos campos de finalidade de uso de dados.

DataUsePurposeShare
Representa uma lista de níveis de acesso a uma finalidade de uso de dados com uma explicação do nível de acesso.

IframeWhiteListUrl
Representa uma lista de domínios externos que você permite que enquadre suas páginas do Visualforce.

MyDomainDiscoverableLogin
Representa definições de configurando quando o tipo de página de login de Meu domínio for Descoberta. A Descoberta de login
fornece uma experiência de login de primeira identidade, em que a página de login contém apenas o campo de identificador. Com
base no identificador inserido, um manipulador determina como autenticar o usuário. Este objeto está disponível na versão 45.0 ou
posterior da API.

MessagingChannel
Representa um canal de comunicação que um usuário final pode usar para enviar uma mensagem a um agente. Um canal de
comunicação pode ser um número SMS, uma página do Facebook ou outro canal de mensagem suportado. Este objeto está
disponível na versão 45.0 ou posterior da API.

MessagingChannelSkill
Objeto de junção que representa uma associação entre MessagingChannel e Habilidade. Este objeto está disponível na versão 45.0
ou posterior da API.

OpportunityContactRoleSuggestionInsight
Representa uma sugestão para um novo papel de contato da oportunidade.

OpportunityInsight
Representa um insight individual (predição individual, lembrete de acompanhamento ou momento principal) relacionado a um
registro de Oportunidade.

PermissionSetTabSetting
Representa uma definição de guia do conjunto de permissões. Exige uma permissão de Exibir configuração. Use esse objeto para
consultar todas as definições de guia do conjunto de permissões. Este objeto está disponível na versão 45.0 ou posterior da API.

Recomendação
Representa as recomendações abordadas como ofertas e ações para o Einstein Next Best Action. Esse objeto era anteriormente
Proposições nomeadas no piloto de Next Best Action.

ServiceTerritoryWorkType
Representa o relacionamento entre um território de serviço e um tipo de trabalho para compromissos do Lightning Scheduler.

ServiceTerritoryWorkTypeFeed

Representa a atividade do feed para um registro de tipo de trabalho do território de serviço, incluindo publicações e comentários.

ServiceTerritoryWorkTypeHistory

Representa o histórico de alterações nos valores dos campos de um registro de tipo de trabalho do território de serviço.

SurveyQuestionScore
Representa as pontuações dos seguintes tipos de perguntas: posição, classificação, pontuação, seletor e Pontuações líquidas de
promotor® (NPS®).
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UserAuthCertificate
Representa o certificado de autenticação de um usuário em sua organização. Um certificado de usuário é um certificado digital X.509
codificado por PEM para autenticar usuários individuais para sua organização. Este objeto está disponível na versão 45.0 ou posterior
da API.

WorkTypeGroup

Representa um agrupamento de tipos de trabalho usado para categorizar tipos de compromissos disponíveis no Lightning Scheduler.

WorkTypeGroupFeed

Representa a atividade do feed para um registro de grupo de tipos de trabalho, incluindo publicações e comentários.

WorkTypeGroupHistory

Representa o histórico de alterações nos valores dos campos de um registro de grupo de tipos de trabalho.

WorkTypeGroupMember

Representa o relacionamento entre um tipo de trabalho e o grupo de tipos de trabalho a que ele pertence.

WorkTypeGroupMemberFeed

Representa a atividade do feed para um registro de membro de grupo de tipos de trabalho, incluindo publicações e comentários.

WorkTypeGroupMemberHistory

Representa o histórico de alterações nos valores dos campos de um registro de membro de grupo de tipos de trabalho.

WorkTypeGroupShare

Representa uma entrada de compartilhamento em um registro de grupo de tipo de trabalho.

Objetos alterados

Estes objetos possuem alterações.

Objetos alterados

AccountShare
Territory2AssociationManual  foi adicionado como um valor suportado ao campo RowCause. Com o Gerenciamento
de Território Enterprise na API versão 44.0 e anteriores, o código de motivo TerritoryManual  foi escrito nos registros de
AccountShare quando você atribuiu manualmente uma conta a um território. Na API versão 45.0 e posterior, o
Territory2AssociationManual  substitui todas as instâncias de TerritoryManual  e o código de motivo
Territory2AssociationManual  é gravado nos registros de AccountShare quando você atribui manualmente uma conta
a um território.

AccountUserTerritory2View
Um critério de filtro com um AccountId  agora é necessário quando você executa uma consulta SOQL nesse objeto.

Público
CustomLogicMatches  foi adicionado como um valor suportado ao campo FormulaFilterName.

AuthConfig
O campo AuthOptionsCertificate  é novo. Se esse campo estiver definido como true, o login baseado em certificado
será exibido na página de login de Meu domínio.

BackgroundOperation
Os níveis de acesso para usuário sem credenciais exclusivas definidas foram alterados.

ChannelProgramMember
Esses campos são novos
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• LastReferencedDate  – Exibe a data referenciada mais recente.

• LastViewedDate  – Exibe a data de exibição mais recente.

ContentDocument e ContentVersion
A nova permissão Consultar todos os arquivos permite que você consulte ContentDocument e ContentVersion e recupere todos os
arquivos na organização. Consultar todos os arquivos retornará todos os arquivos incluindo arquivos em bibliotecas de não membros
e arquivos em grupos não listados. (Por si só, a permissão Exibir todos os dados permite apenas que você consulte arquivos que
possui ou aos quais tem acesso.)

ConversationEntry

Apresentado na API versão 43.0, esse objeto foi adicionado à Referência de objeto para o Salesforce e a plataforma do Lightning.

EmailDomainKey
Esse campo é novo.

• KeySize  – Indica o tamanho da chave RSA.

EmailMessage
O campo ActionCadenceStepTrackerId  foi adicionado de modo que você pudesse rastrear com etapa de ritmo associada
ao email.

O campo EmailTemplateId  foi adicionado para que você possa rastrear qual modelo foi usado para o email.

EmailMessageRelation
OtherAddress  foi adicionado como um valor suportado ao campo RelationType. Ele é usado para o endereço de email
de uma pessoa, como um contato ou um usuário que não era um remetente ou um destinatário no email.

EmailTemplate
FolderName  foi adicionado para que você possa rastrear em qual pasta um modelo de email está localizado. Antes, somente
Público ou Privado estava disponível.

Compromisso
No campo GroupEventType, o rótulo para o valor 3  foi alterado de "Oculto" para "Padrão da série IsRecurrence2".

O valor Assigned to ID  do campo OwnerId  pode corresponder a um usuário ou calendário público que tem eventos.
Antes, somente usuários poderiam possuir eventos.

EventLogFile
Esses tipos de evento são novos.

• O tipo de evento Limite de Apex de execução longa simultânea no objeto EventLogFile captura informações sobre solicitações
de Apex simultâneas de execução longa em sua organização que o Salesforce encerrou após atingir o limite de simultaneidade.
Por exemplo, você pode monitorar contagens de log para obter um marco ou realizar uma contagem por hora. Você pode então
usar os dados do log para identificar quando um limite foi excedido. Além disso, você pode identificar o URI da solicitação que
foi encerrada.

• O novo tipo de evento de Exceção inesperada de Apex no objeto EventLogFile captura informações sobre exceções inesperadas
na execução do Apex code. A maneira padrão de obter informações de exceção é do email gerado. No entanto, agora você tem
a opção de analisar o objeto EventLogFile para informações de exceção de Apex, incluindo traços de pilha.

ExternalDataSource
Os níveis de acesso para usuários sem credenciais exclusivas definidas foram alterados.

ExternalDataUserAuth
Os níveis de acesso para usuários sem credenciais exclusivas definidas foram alterados.

FieldHistoryArchive
Com a Trilha de auditoria de campo, você pode definir as políticas de retenção de histórico sobre mais objetos. A lista de opções
FieldHistoryType agora inclui estas opções: Campaign, Individual, Order, OrderItem.
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Pasta
EmailTemplate  foi adicionado como um valor compatível ao campo Type. É usado para uma pasta de modelo de email do
Lightning.

Nota:  Use Email  para a pasta de modelo de email Clássica.

ForecastingShare
Esse campo é novo.

• RoleType  – O tipo de hierarquia associado ao compartilhamento de previsão.

ForecastingType
Esse campo mudou.

• DeveloperName  – Nós adicionamos o valor Territory_Model_Name_ProductFamily, em que
Territory_Model_Name  é o nome de seu modelo de território ativo.

KnowledgeArticle
Esse campo é novo.

• MigratedToFromArticle  – O ID para o artigo pré ou pós-imigração correspondente. Esse campo contém valores apenas
em organizações que migram do Knowledge no Salesforce Classic para o Lightning Knowledge.

KnowledgeArticleVersion
Esse campo é novo.

• MigratedToFromArticleVersion  – O ID para o artigo pré ou pós-imigração correspondente. Esse campo contém
valores apenas em organizações que migram do Knowledge no Salesforce Classic para o Lightning Knowledge.

LiveChatButton

Esse campo está descontinuado.

• CustomRoutingClassId

Esses campos são novos.

• QueueId  – O ID do registro da fila usada para esse botão de bate-papo.

• RoutingConfigurationId  – O ID do registro da configuração de roteamento usada para esse botão de bate-papo.

LiveChatTranscript

Esse campo é novo.

IsChatBotSession  – Indica se o visitante está batendo papo com um Chatbot.

LoginEvent
A lista de opções a seguir foi adicionada ao campo CipherSuite.

• ECDHE-RSA-AES128-SHA

• ECDHE-RSA-AES256-SHA

LoginHistory
Esses campos são novos.

• OptionsIsGET  – O método HTTP usado para o login da sessão é uma solicitação GET.

• OptionsIsPost  – O método HTTP usado para o login da sessão é uma solicitação POST.

MacroHistory
Representa alterações para valores de campo em um objeto Macro. Esse objeto foi introduzido na API versão 32.0 e foi adicionado
ao Guia do desenvolvedor da API SOAP.
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MacroInstruction
Close  agora é um valor para o campo Operation. Use para criar uma instrução de macro que feche a guia ativa nos aplicativos
de console do Lightning.

MacroShare
Representa uma entrada de compartilhamento em um objeto Macro. Esse objeto foi introduzido na API versão 32.0 e foi adicionado
ao Guia do desenvolvedor da API SOAP.

MaintenancePlan
Esses campos são novos.

• WorkOrderGenerationMethod  – O método de geração da ordem de trabalho. Você pode escolher criar uma ordem
de trabalho por ativo ou um item de ordem de trabalho por ativo.

• SvcApptGenerationMethod  – O método de geração de compromisso de serviço. Você pode selecionar criar um
compromisso de serviço por ordem de trabalho ou um compromisso de serviço por item de linha da ordem de trabalho.

NamedCredential
Os níveis de acesso para usuários sem credenciais exclusivas definidas foram alterados.

NavigationLinkSet
Esse objeto possui estas novas chamadas suportadas: create(), delete(), update()  e upsert().

As propriedades de Criar e Atualizar foram adicionadas a esses campos.

• DeveloperName

• MasterLabel

• NetworkId

As propriedades Criar, Padronizado na criação, Anulável e Atualizar foram adicionadas ao campo Language.

Rede
Esse campo é novo.

• OptionsMemberVisibility  – Controla a visibilidade do usuário da comunidade por comunidade. Se verdadeiro, a
preferência de Visibilidade do usuário da comunidade estará ativada para a comunidade selecionada

NetworkActivityAudit
Os valores da lista de opções foram adicionados ao campo ParentEntityType.

OwnerChangeOptions
As opções a seguir foram adicionadas ao campo type.

• TransferOwnedClosedOpportunities: Em uma conta, ela transfere oportunidades fechadas de propriedade do
proprietário da conta para o novo proprietário.

• TransferOwnedOpenCases: Em uma conta, ela transfere casos abertos de propriedade do proprietário da conta para o
novo proprietário.

• TransferAllOwnedCases: Em uma conta, ela transfere todos os casos (abertos e fechados) de propriedade do proprietário
da conta para o novo proprietário.

Duas opções que anteriormente sempre eram verdadeiras agora podem ser definidas como verdadeiro ou falso.

• KeepAccountTeam: Se verdadeiro, a equipe da conta será mantida com a conta quando o proprietário for alterado. Se falso,
a equipe da conta é excluída.

• KeepSalesTeam: Se verdadeiro, a equipe da oportunidade será mantida com a oportunidade quando o proprietário for
alterado. Se falso, a equipe da oportunidade será excluída.

Os seguintes rótulos foram alterados.
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• Transfer open opportunities not owned by you  foi alterado para Transfer open opportunities
owned by others

• Standalone and transferred contracts' draft orders  foi alterado para Orders in Draft
status (with or without a transferring contract)

PackageSubscriber
Esse campo é novo.

• ParentOrg  – A organização de produção da qual um sandbox foi criado.

PartnerMarketingBudget
Esse campo é novo.

• ChannelPartnerId  – O ID do parceiro do canal.

PermissionSet
Esse campo é novo.

• PermissionsHasUnlimitedNBAExecutions  – Oferece ao usuário uma quantidade ilimitada de execuções do
Einstein Next Best Action.

PermissionSetAssignment
Esse campo é novo.

• PermissionSetGroupId  – Se associado a um grupo de conjuntos de permissões, este é o ID do grupo. Este campo está
disponível na API versão 45.0 e posterior, como parte de um piloto.

PricebookEntry
Este campo é novo:

• isArchived  – indica se o PricebookEntry foi arquivado ou não.

Perfil
Esse campo é novo.

• PermissionsHasUnlimitedNBAExecutions  – Oferece ao usuário uma quantidade ilimitada de execuções do
Einstein Next Best Action.

QueueRoutingConfig
Esse campo é novo.

• IsAttributeBased  – Indica se esse roteamento é baseado em atributo.

RecordAction
Esse campo é novo.

• IsUiRemoveHidden  – Especifica se a capacidade de remover a ação guiada está oculta na UI.

Esse campo foi atualizado.

• Status  – Esse campo inclui um novo valor, Unlinked. Esse valor indica que o registro atual associado à entrevista de fluxo
mudou.

RecordActionHistory
Esse campo foi atualizado.

• State  – Esse campo inclui um novo valor, Unlinked. Esse valor indica que o registro atual associado à entrevista de fluxo
mudou.

RemoteKeyCalloutEvent
Esse campo é novo.
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• RequestIdentifier  – Um marcador exclusivo gerado automaticamente enviado com cada chamada quando a opção
Reproduzir detecção para chaves de apenas cache estiver ativada. Esse marcador é um número aleatório de 128 bits gerado
usando um gerador de número aleatórios seguros em conformidade com FIPS.

ReputationPointsRule
O campo Type  agora oferece suporte ao carregamento de uma imagem de perfil (ProfilePhotoUpload) como uma ação.

ScratchOrgInfo
Esse campo é novo.

• LoginUrl  – Um URL que registra você na organização teste. Essa campo é somente leitura.

SiteDetail
Os campos de SiteDetail são expostos na API SOAP versão 45.0 e posterior. Você pode usar a API do conjunto de ferramentas para
consultar pelos campos de SiteDetail no modo de usuário convidado na API versão 44.0 e anterior. Na API versão 45.0 e posterior,
use a API SOAP para obter esses dados no modo de usuário convidado. O SiteDetail ainda está exposto na API do conjunto de
ferramentas para Perfis de usuário com a permissão Exibir configuração.

SurveyQuestionResponse
Esse campo é novo.

• Rank

Tarefa
O Ritmo é uma nova entrada para o campo Subtype.

TenantSecret
Os seguintes campos são novos.

• RemoteKeyCertificate  – O nome do certificado cuja chave pública criptografa o SecretValue  durante uma
chamada de chave remota.

• RemoteKeyIdentifier  – Um identificador exclusivo para o material de chave coletado de um serviço de chave remota.

• RemoteKeyServiceID  – A credencial nomeada usada para coletar o material da chave remota de um serviço de chave
remota.

Tópico
O novo campo ManagedTopicType  especifica o tipo do tópico gerenciado, como Content, Featured  e Navigational,
nos modos de exibição de listas de tópico.

WorkOrderLineItem
Esses campos são novos.

• SuggestedMaintenanceDate  – Data em que o trabalho de manutenção está planejado.

• IsGeneratedFromMaintenancePlan  – Identifica se o item de linha da ordem de trabalho é gerado de um plano de
manutenção.

• SuggestedMaintenanceDate  – O plano de manutenção associado ao item de linha da ordem de trabalho.

Campo BestCommentId adicionado aos objetos de feed

O campo BestCommentId  foi adicionado a todos os objetos xFeed.

• AccountFeed

• ArticleType__Feed

• AssetFeed

• CampaignFeed

• CaseFeed
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• ChannelProgramFeed

• ChannelProgramLevelFeed

• CollaborationGroupFeed

• ContactFeed

• ContentDocumentFeed

• ContractFeed

• DashboardComponentFeed

• DashboardFeed

• EntitlementFeed

• EventFeed

• GoalFeed

• LeadFeed

• LinkedArticleFeed

• LocationFeed

• MetricFeed

• NewsFeed

• OperatingHoursFeed

• OpportunityFeed

• OrderFeed

• OrderItemFeed

• PartnerFundAllocationFeed

• PartnerFundClaimFeed

• PartnerFundRequestFeed

• PartnerMarketingBudgetFeed

• Product2Feed

• ProductRequestFeed

• ProductTransferFeed

• ProfileSkillEndorsementFeed

• ProfileSkillFeed

• ProfileSkillUserFeed

• QuoteFeed

• ReportFeed

• ResourceAbsenceFeed

• ResourcePreferenceFeed

• ReturnOrderFeed

• ReturnOrderLineItemFeed

• ServiceAppointmentFeed

• ServiceContractFeed

• ServiceCrewFeed

• ServiceCrewMemberFeed
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• ServiceResourceCapacityFeed

• ServiceResourceFeed

• ServiceResourceSkillFeed

• ServiceTerritoryFeed

• ServiceTerritoryMemberFeed

• SkillRequirementFeed

• SolutionFeed

• SurveyFeed

• TaskFeed

• TimeSheetEntryFeed

• TimeSheetFeed

• TopicFeed

• UserFeed

• UserProfileFeed

• WorkCoachingFeed

• WorkFeedbackRequestFeed

• WorkGoalFeed

• WorkOrderFeed

• WorkOrderLineItemFeed

• WorkPerformanceCycleFeed

• WorkTypeFeed

CONSULTE TAMBÉM:

Manter o controle de suas chaves somente em cache com o serviço de chave somente em cache (Disponível ao público em geral)

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, alteradas e descontinuadas

Chamadas novas

vXX.X/sobjects/Event/{EventId}/fromThisEventOnwards
Exclui todas as ocorrências restantes de eventos de IsReccurrence2.

/vXX.X/support/embeddedservice/configuration/{EmbeddedServiceConfigDeveloperName}
Descrição de configuração de serviço incorporada recupera os valores para sua configuração de implantação de Snap-ins, incluindo
as cores da marca, fonte e URL do site.
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Chamadas alteradas

/vXX.X/limits/
O recurso de limites agora retorna a alocação máxima e restante para eventos da plataforma de volume padrão diário entregues a
clientes de CometD.

Esse exemplo exibe a alocação retornada para uma organização Developer Edition.

"DailyStandardVolumePlatformEvents" : {
"Max" : 10000,
"Remaining" : 10000

},

/vXX.X/limits/
O recurso de limites agora retorna a alocação por hora máxima e restante para mapeamentos de ID de registro externo de longo
prazo.

Esse exemplo exibe a alocação retornada para uma organização Developer Edition.

"HourlyLongTermIdMapping" : {
"Max" : 100000,
"Remaining" : 99999

},

/vXX.X/limits/
O recurso de limites agora retorna a alocação por hora máxima e restante para mapeamentos de ID de registro externo de curto
prazo.

Esse exemplo exibe a alocação retornada para uma organização Developer Edition.

"HourlyShortTermIdMapping" : {
"Max" : 100000,
"Remaining" : 99999

},

API REST do Chatter
Integre aplicativos móveis, sites de intranet e aplicativos da Web de terceiros ao Salesforce usando a API REST do Chatter. Inclua hyperlinks
em publicações, limpe a atividade de missão para usuários e aproveite os Next Best Actions disponíveis ao público em geral.

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.
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Recursos da API REST do Chatter novos e alterados

Esses recursos são novos ou foram alterados.

Feeds do Chatter

Incluir um hyperlink em uma publicação
Faça uma solicitação POST para o recurso /chatter/feed-elements  existente com a Entrada de segmento de mensagem
atualizada: Início da marcação e entrada de segmento de mensagem: Corpos de solicitação de fim da marcação.

Incluir um hyperlink em um comentário
Faça uma solicitação de POST para o recurso
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments/items  existente com a Entrada de
segmento de mensagem atualizada: Início da marcação e entrada de segmento de mensagem: Corpos de solicitação de fim da
marcação.

Mover a publicação de um grupo público para outro
Faça uma solicitação PATCH para o recurso /chatter/feed-elements/feedElementId  com o corpo de solicitação de
Entrada de Item do Feed existente. Defina a propriedade subjectId  do corpo de solicitação da Entrada do item do feed como
o novo ID de grupo público.

Missões

Exportar a atividade de missão para um usuário
Faça uma solicitação GET para o novo recurso
/connect/communities/communityId/missions/users/userId/activities/export-job.

Iniciar um trabalho para limpar a atividade de missão para um usuário
Faça uma solicitação POST para o novo recurso
/connect/communities/communityId/missions/users/userId/activities/purge-job.

Nota:  POST não aceita parâmetros de solicitação nem um corpo da solicitação.

Atualizar as contagens de atividade de missão para um usuário
Faça uma solicitação PATCH para o novo recurso /connect/communities/communityId/missions/users/userId
resource com o novo corpo de solicitação de Entrada da atividade de missão do usuário.

Next Best Actions (disponíveis ao público em geral)

Todos os recursos de Next Best Action, incluindo aqueles introduzidos nas versões 43.0 e 44.0, agora têm uma versão mínima de 45.0.
Todas as propriedades dos corpos de solicitação e resposta relacionados também têm uma versão mínima de 45.0.

Obter uma recomendação
Faça uma solicitação GET para o novo recurso /connect/recommendations/recommendationId.

Nota:  Esse recurso substitui /connect/propositions/propositionId.

Executar uma estratégia e solicitar informações de rastreamento
Faça uma solicitação POST para o recurso existente
/connect/recommendation-strategies/strategyName/recommendations  com o corpo de solicitação de
Entrada da estratégia de Next Best Action ou com o novo parâmetro debugTrace  definido como true.

Obter reações de recomendação
Faça uma solicitação GET para o recurso existente /connect/recommendation-strategies/reactions.

Usuários com a permissão Recomendações de Next Best Action ou Modificar todos os dados podem obter reações de recomendação.
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Obter uma reação de recomendação
Faça uma solicitação GET para o novo recurso /connect/recommendation-strategies/reactions/reactionId.

Usuários com a permissão Recomendações de Next Best Action ou Modificar todos os dados podem obter reações de recomendação.

Excluir uma reação de recomendação
Faça uma solicitação DELETE para o novo recurso
/connect/recommendation-strategies/reactions/reactionId.

Usuários com a permissão Gerenciar recomendações de Next Best Action ou Modificar todos os dados podem excluir reações de
recomendação.

Engajamento social

Obter intenções disponíveis para uma publicação social
Faça uma solicitação GET para o novo recurso
/connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents.

Seguir uma personagem social
Faça uma solicitação PUT para o novo recurso
/connect/social-engagement/social-persona/socialPersonaId/intents/follow/socialAccountId.

socialPersonaId  é o ID da personagem a seguir e socialAccountId  é o ID da conta que segue a personagem.

Faça uma solicitação PUT para o novo recurso
/connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/follow/socialAccountId.

socialPostId  é o ID da publicação criada pela personagem a ser seguida e socialAccountId  é o ID da conta que segue
a personagem.

Parar de seguir uma personagem social
Faça uma solicitação DELETE para o novo recurso
/connect/social-engagement/social-persona/socialPersonaId/intents/follow/socialAccountId.

socialPersonaId  é o ID da personagem que deixará de ser seguida e socialAccountId  é o ID da conta que para de
seguir a personagem.

Faça uma solicitação DELETE para o novo recurso
/connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/follow/socialAccountId.

socialPostId  é o ID da publicação criada pela personagem que deixará de ser seguida e socialAccountId  é o ID da
conta que para de seguir a personagem.

Configuração do Engajamento social

Obter a configuração do Serviço de atendimento ao cliente social
Faça uma solicitação GET para o novo recurso /connect/social-engagement/setup/config.

Atualizar a configuração do Serviço de atendimento ao cliente social
Faça uma solicitação PATCH para o novo recurso /connect/social-engagement/setup/config  com o corpo de
solicitação de Configuração do Serviço de atendimento ao cliente social.

Usuários

Obter e pesquisar grupos de um usuário e obter informações de grupo mais detalhadas
Faça uma solicitação GET para o recurso existente /chatter/users/userId/groups. Esse recurso agora retorna um corpo
de resposta de Coleção de detalhes do grupo de usuários.
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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 segmento de mensagem: Início da marcação
Esse corpo de solicitação tem estas propriedades novas e alteradas.

• altText  – Texto alternativo para o segmento Hyperlink.

• markupType  – Agora oferece suporte à marcação de hyperlink.

• url  – URL para o segmento Hyperlink. URLs de hiperlinks com suporte começam com http://  ou https://.

Entrada de segmento de mensagem: Final da marcação
Esse corpo de solicitação tem essa propriedade alterada.

• markupType  – Agora oferece suporte à marcação de hyperlink.

Missões

Entrada da atividade de missão do usuário
Este novo corpo de solicitação tem estas propriedades:

• activityCount  – Quantidade de atividades de missão do tipo especificado para o usuário.

• activityType  – Tipo de atividade de missão para um usuário. Os valores são:

– FeedItemAnswerAQuestion  – O usuário respondeu uma pergunta.

– FeedItemLikeSomething  – O usuário curtiu uma publicação ou comentário.

– FeedItemMarkAnswerAsBest  – O usuário marcou uma resposta como a melhor resposta.

– FeedItemPostQuestion  – O usuário publicou uma pergunta.

– FeedItemReceiveAComment  – O usuário recebeu um comentário em uma publicação.

– FeedItemReceiveALike  – O usuário recebeu uma curtida em uma publicação ou comentário.

– FeedItemReceiveAnAnswer  – O usuário recebeu uma resposta a uma pergunta.

– FeedItemWriteAComment  – O usuário comentou em uma publicação.

– FeedItemWriteAPost  – O usuário fez uma publicação.

– FeedItemYourAnswerMarkedBest  –A resposta do usuário foi marcada como a melhor resposta.

Next Best Actions (disponíveis ao público em geral)

Entrada da estratégia do Next Best Action
Esse corpo de solicitação tem uma propriedade nova.

• debugTrace  – Especifica se deve retornar informações de rastreamento e depuração na resposta (true) ou não (false).
Se não especificado, o padrão será false.

Entrada de reação de recomendação
Esse corpo de solicitação era chamado anteriormente de Entrada da reação de Next Best Action.

Configuração do Engajamento social

Entrada de configuração do serviço de atendimento ao cliente social
Esse corpo de solicitação tem uma propriedade nova.
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• providerSettings  – Lista de configurações de Atendimento ao cliente social relacionadas ao comportamento de redes
sociais específicas.

Entrada de configurações de tipo de mensagem do atendimento ao cliente social
Este novo corpo de solicitação tem estas propriedades:

• enable  – Especifica se deve enviar o tipo de mensagem ao Atendimento ao cliente social (true) ou não (false).

• messageType  – Especifica o tipo de mensagem, como PrivateMessage.

Entrada de configurações de Provedor de atendimento ao cliente social
Este novo corpo de solicitação tem estas propriedades:

• messageTypeSettings  – Lista de configurações de Atendimento ao cliente social relacionadas ao comportamento de
tipos de mensagem específicas.

• provider  – Especifica o provedor da rede social, como Facebook.

Corpos de resposta da API REST do Chatter novos e alterados

Estes corpos de resposta são novos ou têm alterações.

Feeds do Chatter

Segmento de mensagem: Início da marcação
Esse corpo de resposta tem estas propriedades novas e alteradas.

• altText  – Texto alternativo para o segmento, se disponível.

• markupType  – Agora oferece suporte à marcação de hyperlink.

• url  – URL para o segmento, se disponível.

Segmento de mensagem: Final da marcação
Esse corpo de resposta tem essa propriedade alterada.

• markupType  – Agora oferece suporte à marcação de hyperlink.

Comunidades

Comunidade
Esse corpo de resposta tem uma propriedade nova.

• memberVisibilityEnabled  – Especifica se os membros da comunidade podem ver outros membros da comunidade
(true) ou não (false).

Missões

Trabalho de atividades de missão do usuário
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• jobToken  – Token que identifica o trabalho de atividades do usuário de missão.

• jobType  – Tipo de trabalho de atividades do usuário, seja export  ou purge.

• message  — Mensagem descrevendo o status e o resultado esperado do trabalho.

Atividade de missão do usuário
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• activityCount  – Quantidade de atividades de missão do tipo especificado para o usuário.
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• activityType  – Tipo de atividade de missão para um usuário.

Coleção de atividades de missão do usuário
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• community  – Comunidade em que o usuário realizou as atividades.

• userId  — ID do usuário.

• userMissionActivities  – Lista de atividades de missão realizadas pelo usuário.

• userName  – Nome do usuário.

Status da atividade de missão do usuário
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• message  – Mensagem de sucesso ou erro.

• status  – Status da atividade de missão para um usuário.

Next Best Actions (disponíveis ao público em geral)

Recomendação nativa de Next Best Action
Esse corpo de resposta era chamado anteriormente de Recomendação da proposta de Next Best Action.

Recomendação do Next Best Action
Essas propriedades são removidas desse corpos de resposta.

• actionReference

• ID

• nome

• url

Recomendações do Next Best Action
Esse corpo de resposta tem uma propriedade nova.

• trace  – Informações de rastreamento para execução da estratégia de recomendação, se solicitadas.

Objeto de recomendação
Esse corpo de resposta era chamado anteriormente de Proposta.

Reação de recomendação
Esse corpo de resposta era chamado anteriormente de Reação de Next Best Action. Ele possui uma nova propriedade.

• url  – URL para a reação de recomendação.

Reações de recomendação
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• currentPageUrl  – URL para a página atual de reações na coleção.

• nextPageUrl  – URL para a próxima página de reações na coleção.

• reactions  – Coleção de reações de recomendação.

Rastreamento de estratégia
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• messages  – Mensagens e erros da execução da estratégia.

• nodes  – Nós da execução da estratégia usados para depuração.

Nó de rastreamento de estratégia
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.
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• inputCount  – Número de itens colocados no nó.

• messages  – Mensagens que ocorreram durante a execução do nó.

• nodeName  – Nome do nó.

• nodeTime  – Tempo gasto de processamento dentro do nó.

• nodeType  – Tipo do nó.

• outputCount  – Número de itens retornados do nó.

• outputs  – Recomendações que são retornadas do nó.

• totalTime  – Temo total gasto no processamento.

Engajamento social

Intenção de publicação social de aprovação
Esse novo corpo de resposta tem esta propriedade.

• isRecallable  – Especifica se a publicação social pode ser chamada novamente (true) ou não (false).

Excluir intenção
Esse novo corpo de resposta tem esta propriedade.

• managedSocialAccount  – Conta social gerenciada que exclui a publicação social.

Excluir intenções de publicação social
Esse novo corpo de resposta tem esta propriedade.

• deletes  – Lista de intenções de exclusão para a publicação social.

Intenção de seguimento de personagem social
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• managedSocialAccount  – Conta social gerenciada que segue a personagem social.

• socialPersonaId  – ID da personagem social a ser seguida.

Intenções de seguimento de personagem social
Esse novo corpo de resposta tem esta propriedade.

• follows  – Lista de intenções de seguimento para a personagem social.

Intenção de ocultação de publicação social
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• isHidden  – Especifica se a conta social gerenciada ocultou a publicação social (true) ou não (false).

• managedSocialAccount  – Conta social gerenciada que oculta a publicação social.

Intenção de curtida
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• isLiked  – Especifica se a conta social gerenciada curtiu a publicação social (true) ou não (false).

• managedSocialAccount  – Conta social gerenciada que curte a publicação social.

Intenções de curtida de publicação social
Esse novo corpo de resposta tem esta propriedade.

• likes  – Lista de intenções de curtida para a publicação social.

Intenção de resposta à publicação social
Esse novo corpo de resposta tem esta propriedade.

• managedSocialAccount  – Conta social gerenciada que responde à publicação social.
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Intenções de resposta à publicação social
Esse novo corpo de resposta tem esta propriedade.

• replies  – Lista de intenções de resposta para a publicação social.

Intenções de publicação social
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• approvalIntent  – Intenção de aprovação para a publicação social.

• deleteIntent  – Intenções de exclusão para a publicação social.

• followIntent  – Intenções de seguimento para a personagem social.

• hideIntent  – Intenção de ocultação para a publicação social.

• likeIntent  – Intenções de curtida para a publicação social.

• replyIntent  – Intenções de resposta para a publicação social.

Configuração do Engajamento social

Configuração do Serviço de atendimento ao cliente social
Esse corpo de solicitação tem uma propriedade nova.

• providerSettings  – Lista de configurações de Atendimento ao cliente social relacionadas ao comportamento de redes
sociais específicas.

Configurações de tipo de mensagem do atendimento ao cliente social
Este novo corpo de solicitação tem estas propriedades:

• enable – Especifica se o tipo de mensagem é enviado para o Serviço de atendimento ao cliente social (true) ou não
(false).

• messageType  – Especifica o tipo de mensagem, como PrivateMessage.

Configurações de Provedor de atendimento ao cliente social
Este novo corpo de solicitação tem estas propriedades:

• messageTypeSettings  – Lista de configurações de Atendimento ao cliente social relacionadas ao comportamento de
tipos de mensagem específicas.

• provider  – Especifica o provedor da rede social, como Facebook.

Usuários

Coleção de detalhes de grupo de usuários
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• currentPageUrl  — URL para a página atual.

• groups  – Coleção de grupos de que o usuário é um membro.

• nextPageUrl  – URL para a próxima página ou null  se não houver nenhuma próxima página.

• previousPageUrl  – URL para a página anterior ou null  se não houver página anterior.

• total  – Número total de grupos de que o usuário é um membro.
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API REST de relatórios e painéis
A API REST de relatórios e painéis foi aprimorada para oferecer suporte à versão beta dos aprimoramentos de relatório de rastreamento
de histórico no Lightning Experience. Para oferecer suporte a esse recurso, o recurso /analytics/report-types/  possui uma
nova propriedade e o recurso de /analytics/report-types/type  oferece suporte a um novo tipo de relatório.

Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor de API REST de relatórios e painéis.

Recursos alterados:

A API REST de relatórios e painéis foi atualizada para oferecer suporte a aprimoramentos de relatório de rastreamento de histórico no
Lightning Experience.

Relatórios (/analytics/report-types/)
O recurso /analytics/report-types/  possui uma nova propriedade.

DescriçãoTipoPropriedade

Opcional. Se essa propriedade estiver ausente, o valor deverá ser
presumido como sendo false. O valor é true  para tipos de
relatório de rastreamento de histórico.

Disponível na API versão 45.0 ou posterior.

BooleanoisHistorical

Relatórios (/analytics/report-types/type)
O recurso de /analytics/report-types/type  oferece suporte a um novo tipo de relatório.

DescriçãoTipo

Fornece o resultado de GET  para as Oportunidades com o tipo de relatório de Tendência de
histórico e de cargas, além de compilar os metadados do relatório para um modo de exibição
padrão do relatório.

Disponível na API versão 45.0 ou posterior.

Opportunities_with_Historical_Trending__c

API da interface de usuário
Crie a UI do Salesforce utilizando a mesma API que a Salesforce usa para desenvolver o Lightning Experience e o Salesforce para Android,
iOS e Web móvel. Crie interfaces de usuário que permitem que os usuários trabalhem com registros, modos de exibição de listas, ações,
favoritos e muito mais.

Exibir todos os itens de navegação
Para recuperar todos os itens de navegação aos quais o usuário tem acesso, chame um novo recurso de API de UI, GET
/ui-api/nav-items. Filtre os resultados por formFactor  e especifique o pageSize  e page  para exibir resultados.

O recurso /ui-api/nav-items  adiciona 2 propriedades de string ao objeto navItems.

• currentPageUrl  – URL para a página atual dos itens de navegação.

• nextPageUrl  – URL para a próxima página de Itens de navegação.

Solicitar apenas campos opcionais ao obter um registro
Agora você pode passar apenas o parâmetro optionalFields  para o recurso /ui-api/records/{recordId}

GET /ui-api/records/001d000000AtfRIAAZ?optionalFields=Name,Id,AccountNumber,AnnualRevenue
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Se o usuário do contexto não tiver acesso a um campo passado no parâmetro optionalFields, a solicitação ainda será
bem-sucedida.

Em versões de API anteriores, uma solicitação exige um parâmetro fields  ou um layoutTypes. Se o usuário do contexto
não tiver acesso a um campo passado no parâmetro fields, um erro será retornado.

API do conjunto de ferramentas
A API do conjunto de ferramentas inclui objetos novos e alterados.

Novos objetos

LightningComponentBundle
Representa um pacote de componentes da Web do Lightning. Um pacote contém um componente da Web do Lightning e seus
recursos relacionados.

LightningComponentResource
Representa um recurso de componente da Web do Lightning, como a marcação HTML, o código JavaScript, um arquivo CSS, um
recurso SVG ou um arquivo de configuração de XML.

CustomHelpMenuSection
Representa uma seção do menu de ajuda do Lightning Experience que o administrador adicionou a recursos de ajuda específicos
da organização personalizados da tela.

Objetos alterados

CleanRule
Esse campo é novo.

MatchConfidence
Indica o grau de correspondência de um registro do Lightning Data com um registro do Salesforce. Quanto maior for a definição
do valor mínimo, mais precisas serão as correspondências. Esse campo é usado em pacotes que oferecem suporte para pontuações
de correspondência para dados de terceiros.

EmbeddedServiceConfig
Esse campo é novo.

AreGuestUsersAllowed
Especifica se um usuário deve estar conectado para acessar o Snap-in.

EventSubscription
Esse campo foi alterado.

EventType
Adicionado o valor StandardPlatformEvent. Ele representa um tipo de evento de plataforma padrão.

FieldDefinition
Esses campos são novos.

businessOwnerId  (Beta)
Indica a pessoa ou grupo associado a esse campo.

businessStatus  (Beta)
Indica se o campo está em uso.

SecurityClassification  (Beta)
Indica a sensibilidade dos dados contidos nesse campo.
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FieldMappingRow
Esse campo foi alterado.

Operation
O campo Operation  não é mais de apenas leitura. O novo valor Overwrite  preenche campos vazios e atualiza campos
que já contêm dados. O rastreamento de histórico é necessário para campos definidos como Overwrite.

Fluxo
Esse campo é novo.

IsTemplate
Indica se o processo ou fluxo é um modelo. Quando instalado de pacotes gerenciados, os processos e fluxos não podem ser
exibidos ou clonados por assinantes por causa da proteção de (IP) propriedade intelectual. Mas quando esses processos e fluxos
são modelos, os assinantes podem abri-los em um criador, cloná-los e personalizar os clones.

Esse campo foi alterado.

ProcessType
O novo valor ContactRequest  permite que os clientes solicitem que o suporte ao cliente entre em contato com eles de
volta.

PackageInstallRequest
Esse campo é novo.

UpgradeType
Para atualizações de pacote, especifica se todos os componentes removidos devem ser marcados como desativados
(DeprecateOnly), ou se deve-se excluir componentes removidos que podem ser excluídos com segurança e desativar os
demais (Mixed). O padrão é Mixed.

SiteDetail
Os campos de SiteDetail são expostos na API SOAP versão 45.0 e posterior. Você pode usar a API do conjunto de ferramentas para
consultar pelos campos de SiteDetail no modo de usuário convidado na API versão 44.0 e anterior. Na API versão 45.0 e posterior,
use a API SOAP para obter esses dados no modo de usuário convidado. O SiteDetail ainda está exposto na API do conjunto de
ferramentas para Perfis de usuário com a permissão Exibir configuração.

TabDefinition
Esses campos são novos. Eles oferecem suporte a fatores de forma para guias no aplicativo Salesforce.

IsAvailableInDesktop
Definido como true  se a guia estiver disponível na interface do usuário da área de trabalho.

IsAvailableInMobile
Definido como true  se a guia estiver disponível no aplicativo Salesforce.

MobileUrl
Se a guia estiver disponível em dispositivos móveis, esse será o URL para o qual a guia direciona o usuário no aplicativo Salesforce.
Se a guia não estiver disponível em aplicativos móveis, isso será definido como nulo.

QuickActionDefinition
Esse campo foi alterado.

StandardLabel
O novo valor de ScheduleAppointment  permite que os clientes agendem compromissos usando o Agendador do
Lightning.

CONSULTE TAMBÉM:

API do conjunto de ferramentas: Menos interações com o objeto do FlexiPage usando coleções de SObject
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API de metadados
A API de metadados inclui tipos e campos novos e alterados.

Novos tipos de metadados

CustomHelpMenuSection
Representa a seção do menu de ajuda do Lightning Experience que o administrador adicionou para exibir recursos de ajuda
personalizados e específicos da organização para a organização. A seção personalizada contém recursos de ajuda adicionados pelo
administrador.

EmbeddedServiceFlowConfig
Representa um nó de configuração para criar um Snap-in de fluxo.

LightningComponentBundle
Representa um novo tipo de componente do Lightning chamado de componente da Web do Lightning. Um pacote contém recursos
de componente da Web do Lightning, como HTML, JavaScript e arquivos CSS.

Os componentes do Lightning originais agora são chamados de componentes do Aura. O tipo de metadado ainda é
AuraDefinitionBundle.

RecommendationStrategy
Representa uma estratégia de recomendação. Estratégias de recomendação são aplicações, semelhantes a fluxos de dados, que
determinam um conjunto de recomendações a serem entregues ao cliente por meio da recuperação de dados, ramificação e
operações lógicas.

RecordActionDeployment

Representa uma implantação que contém configurações para uma Lista de ações guiadas. Uma implantação especifica padrões do
canal e ações que os usuários podem adicionar no tempo de execução.

PlatformEventChannel
Representa uma coleção de entidades selecionadas para notificações de Captura de dados na página Alterar a captura de dados no
Salesforce. Alterar a captura de dados envia notificações para registros criados, atualizados, excluídos e não excluídos apenas para
as entidades selecionadas.

Tipos de metadados atualizados

Estes tipos de metadados mudaram ou têm campos novos ou alterados.

Público
Esses campos são novos ou alterados.

• formula  – Esse novo campo indica a fórmula usada para determinar o público.

• formulaFilterType  – Esse campo agora inclui o valor CustomLogicMatches.

AudienceCriterion (Subtipo de público)
Esses campos são novos ou alterados.

• criteriaNumber  – Esse novo campo indica o número associado ao critério em uma fórmula.

• operator  – Esse campo inclui os valores Includes  e NotIncludes.

• type  – Esse campo agora inclui o valor Permission.

AudienceCriteriaValue (Subtipo de AudienceCriterion)
Esses campos são novos e podem ser usados somente quando o valor do campo type  de AudienceCriterion for
Permission.

• isEnabled  – Esse campo indica se a permissão está ativada para um usuário.
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• permissionName  – Esse campo indica o nome de API válido de um usuário padrão ou permissão personalizada.

• permissionType  – Esse campo indica se o tipo de permissão é padrão ou personalizado.

Bot
Esses campos são novos.

contextVariableMappings  (Subtipo de ConversationContextVariable)
Representa o mapeamento entre uma variável de contexto, o tipo de canal e o campo de sObject.

contextVariables
Representa as variáveis de contexto que permitem que seu bot colete informações do cliente independentemente do canal.

dataType  (Subtipo de ConversationContextVariable)
Representa o tipo de dado da variável de contexto.

developerName  (Subtipo de ConversationContextVariable)
Representa o nome da variável de contexto.

fieldName  Subtipo de ConversationContextVariableMapping
O nome da API de um campo do SObject a ser usado como parte do mapeamento.

label  (Subtipo de ConversationContextVariable)
Um rótulo que identifica a variável de contexto em toda a interface do usuário do Salesforce.

messageType  Subtipo de ConversationContextVariableMapping
Representa o canal, seja por mensagem SMS ou bate-papo do Live Agent.

SObjectType  Subtipo de ConversationContextVariableMapping
Tipo de SObject para a propriedade de campo definida como parte do mapeamento.

BotVersion
Esses campos são novos ou alterados.

dataType  (Subtipo de ConversationVariable)
O novo valor de Id  representa um tipo de dados de Id, por exemplo, ID de contato ou ID de usuário.

leftOperandType  (Subtipo de BotStepCondition)
Os novos valores ConversationVariable  e ContextVariable  representam o tipo de variável usada na condição
de etapa do bot.

sourceType  (subtipo BotVariableOperand)
Nós documentamos os valores válidos para esse campo: StandardConversationVariable,
ConversationVariable, ContextVariable, MlSlotClass, StandardMlSlotClass  e Value.

targetType  (Subtipo de BotStepCondition)
Nós adicionamos os valores ConversationVariable  e ContextVariable.

type  (Subtipo de BotNavigation)
Nós removemos o valor de EndChat.

variableType  (Subtipo de BotInvocationMapping)
Nós adicionamos os valores ConversationVariable  e ContextVariable.

CommunityThemeDefinition
O seguinte campo é novo.

publisher
Define o nome do editor como visto no assistente de criação de comunidade. Se nenhum nome for fornecido, esse será o nome
da organização da qual o pacote foi originalmente exportado.
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CommunityTemplateDefinition
O seguinte campo é novo.

publisher
Define o nome do editor como visto no assistente de criação de comunidade. Se nenhum nome for fornecido, esse será o nome
da organização da qual o pacote foi originalmente exportado.

CustomField
Esses campos são novos.

businessOwnerGroup  (Beta)
Indica o grupo associado a esse campo.

businessOwnerUser  (Beta)
Indica a pessoa associada a esse campo.

businessStatus  (Beta)
Indica se o campo está em uso.

securityClassification  (Beta)
Indica a sensibilidade dos dados contidos nesse campo.

EmbeddedServiceConfig
Esses campos são novos.

areGuestUsersAllowed
Especifica se um usuário deve estar conectado para acessar o Snap-in.

embeddedServiceFlowConfig
Representa um nó de configuração para criar um fluxo de Snap-in.

embeddedServiceFlows
Lista os fluxos usados pela implantação do Snap-in.

FlexiPage
Esses campos foram alterados.

appendable, replaceable  e prependable  (Subtipo de FlexiPageRegion)
Nós disponibilizamos esses campos para uso em Comunidades para controlar as regiões bloqueadas e desbloqueadas de uma
FlexiPage.

tipo
O novo valor de CommFlowPage  representa uma página de fluxo pronta para uso disponível em Comunidades.

Fluxo
Esses campos são novos.

isTemplate
Indica se o processo ou fluxo é um modelo. Quando instalado de pacotes gerenciados, os processos e fluxos não podem ser
exibidos ou clonados por assinantes por causa da proteção de (IP) propriedade intelectual. Mas quando esses processos e fluxos
são modelos, os assinantes podem abri-los em um criador, cloná-los e personalizar os clones.

textTemplates  (Subtipo de FlowTranslation)
Contém detalhes para uma tradução de um modelo de texto em um fluxo. O FlowTextTemplateTranslation  está
disponível apenas em fluxos criados por meio do Salesforce Surveys.

Esses campos foram alterados.

processType
O novo valor ContactRequestFlow  permite que os clientes solicitem que o suporte ao cliente entre em contato com
eles de volta.
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actionType (Subtipo de FlowActionCall)
Adicionamos estes valores.

• archiveKnowledgeArticles  – Essa ação arquiva uma lista de artigos do Knowledge publicados.

• contactRequestAction  – Essa ação cria um registro de solicitação de contato.

• createDraftFromOnlineKnowledgeArticle  – Essa ação cria um rascunho de um artigo do Knowledge
publicado.

• restoreKnowledgeArticleVersion  – Essa ação restaura uma versão arquivada de um artigo do Knowledge.

limit  (Subtipo de FlowDynamicChoiceSet)
Esse campo agora é anulável.

ForecastingSettings
Esse campo mudou.

nome
Nós adicionamos o valor Territory_Model_Name_ProductFamily, em que Territory_Model_Name  é o
nome de seu modelo de território ativo.

IoTSettings
Representa as configurações de IoT da organização como se o IoT ou Insights de IoT está ativado ou não. Introduzido na versão 44.0
da API, esse tipo foi adicionado ao Guia do desenvolvedor da API de metadados.

LiveChatAgentConfig
Os seguintes campos foram adicionados ao Guia do desenvolvedor da API de metadados.

customAgentName
Especifica o nome personalizado para um agente se um tiver sido definido. Disponível na API versão 29.0 ou posterior.

enableChatMonitoring
Indica se o monitoramento de bate-papo está ativado para supervisores de suporte. Disponível na API versão 29.0 ou posterior.

enableChatTransferToAgent
Indica se os agentes podem transferir um bate-papo para outro agente. Disponível na API versão 36.0 ou posterior.

enableChatTransferToButton
Indica se os agentes podem transferir um bate-papo para um botão. Disponível na API versão 36.0 ou posterior.

enableChatTransferToSkill
Indica se os agentes podem transferir um bate-papo para um grupo de habilidades. Disponível na API versão 36.0 ou posterior.

enableWhisperMessage
Indica se os supervisores de suporte podem enviar mensagens por sussurro a agentes durante uma chamada. Disponível na API
versão 29.0 ou posterior.

LiveMessageSettings
Representa as configurações de LiveMessage de uma organização. Introduzido na versão 42.0 da API, esse tipo foi adicionado ao
Guia do desenvolvedor da API de metadados.

MacroSettings
Esse campo mudou.

macrosInFolders
Esse campo, introduzido na API de versão 44.0, indica se os usuários podem organizar e compartilhar macros usando pastas. O
tipo de MacroSettings foi adicionado ao Guia do desenvolvedor da API de metadados.

Rede
Esse campo é novo.
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enableMemberVisibility
Controla a visibilidade do usuário da comunidade por comunidade. Se true, a preferência de Visibilidade do usuário da
comunidade está ativada para a comunidade selecionada.

ProfileActionOverride
Da API versão 45.0 em diante, esse tipo de metadados não pode ser definido no Perfil. Em vez disso, acesse ProfileActionOverride
no CustomApplication abrangente. Atribuições de página inicial relacionadas ao perfil do usuário agora devem ter uma atribuição
de aplicativo correspondente, pois há suporte para atribuições de página inicial mais granulares. Assim, ProfileActionOverride é
definido para CustomApplication, em vez de Perfil.

Fila
Esse campo mudou.

sobjectType
O novo valor de ContactRequestpermite que você crie uma fila para solicitações de contato.

SharingSet
Esses campos foram alterados.

object
Os valores Campaign, Opportunity  e Order  estão geralmente disponíveis.

userField
O valor de usuário Contact.RelatedAccount  está geralmente disponível.

QuickAction
Esse campo mudou.

standardLabel
O novo valor de ScheduleAppointment  permite que os clientes agendem compromissos usando o Agendador do
Lightning.

Ação rápida do Lightning e APIs de JavaScript do editor do Salesforce Classic
Use as APIs de JavaScript de ação rápida do Lightning e as APIs do JavaScript do editor do Salesforce Classic em um utilitário que abra
uma nova janela. Também alteramos o formato da resposta para o método getAvailableActionFields  na API de Ação rápida.

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

Por quê: Estes são mais alguns detalhes sobre as alterações.

• O componente lightning:quickActionAPI  oferece suporte ao pop-out de utilitário. No entanto, o método getCustomAction
não funciona ainda com pop-out de utilitário.

• As APIs do editor do Salesforce Classic também oferecerão suporte ao pop-out de utilitários se você colocá-las em uma página do
Visualforce que seja usada na barra de utilitários. O customActionMessage  não oferece suporte ao pop-out de utilitários.

• O método getAvailableActionFields  agora retorna uma resposta em uma matriz de campos. Por exemplo:

success: true,
fields:

{fieldName: "Subject", type: "textEnumLookup"}
{fieldName: "Description", type: "TextArea"}
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{fieldName: "WhoId", type: "Lookup"},
errors: []

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do editor e de ação rápida (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

API do JavaScript do console do Lightning
A API de JavaScript do console do Lightning agora está em paridade com os métodos e eventos mais usados do Kit de ferramentas de
integração do Salesforce Console clássico. Defina as cores da guia, desative o pop-out de utilitários e edite os títulos de guias do navegador.

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

Por quê: Os métodos a seguir são novos ou foram alterados na API versão 45.0.

Live Agent

endChat()
Esse método, introduzido na API versão 43.0, encerra um bate-papo no qual um agente está atualmente engajado. O método
foi adicionado ao Guia do desenvolvedor do Salesforce Console.

getChatLog()
Esse método, introduzido na API versão 43.0, retorna o log do bate-papo de um bate-papo associado a um recordId específico.
Esse método foi adicionado ao Guia do desenvolvedor do Salesforce Console.

sendCustomEvent()
Esse método, introduzido na API versão 43.0, envia um evento personalizado para a janela de bate-papo do lado do cliente para
um bate-papo com uma chave de bate-papo específica. Esse método foi adicionado ao Guia do desenvolvedor do Salesforce
Console.

sendMessage()
Esse método, introduzido na API versão 43.0, envia uma nova mensagem de bate-papo do agente para um bate-papo com uma
chave de bate-papo específica. Esse método foi adicionado ao Guia do desenvolvedor do Salesforce Console.

Guias e subguias do espaço de trabalho

setTabHighlighted()
Um novo argumento modifica a cor da guia destacada.

addToBrowserTitleQueue()
Adicione uma string a uma lista de títulos que giram na barra de títulos do navegador a cada três segundos.

removeFromBrowserTitleQueue()
Remove uma string de uma lista de títulos que giram na barra de títulos do navegador a cada três segundos.

setTabLink()
Define um URL estável para navegação no navegador. O método da API de kit de ferramentas de integração do Salesforce
Console é agora compatível com a API de JavaScript do Lightning Console.

Utilitários

disableUtilityPopOut()
Desativa o pop-out para um utilitário.
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Outro

lightning:unsavedChanges
Esse componente não é parte da API do JavaScript do console do Lightning, mas ele preenche uma lacuna com a API do kit de
ferramentas de integração do Salesforce Console.

CONSULTE TAMBÉM:

Ser notificado sobre alterações não salvas

Guia do desenvolvedor do Salesforce Console: Métodos de API de console clássicos compatíveis na API do Lightning Console

Guia do desenvolvedor do Salesforce Console: setTabLink()

Guia do desenvolvedor do Salesforce Console: setTabHighlighted() para Lightning Experience

Guia do desenvolvedor do Salesforce Console: addToBrowserTitleQueue() para Lightning Experience

Guia do desenvolvedor do Salesforce Console: removeFromBrowserTitleQueue() para Lightning Experience

Guia do desenvolvedor do Salesforce Console: disableUtilityPopOut () para Lightning Experience

Salesforce CLI: Comandos novos e alterados
Liberamos alterações à Salesforce CLI regularmente. Leia as notas de versão semanais para aprender mais sobre atualizações recentes
na v44 dos principais plugins de CLI. Para obter mais informações sobre a versão de pré-lançamento, consulte a v45 da Referência de
comandos do Salesforce CLI.

Novos comandos e parâmetros para os componentes da Web do Lightning estão disponíveis na v45 de salesforcedx. Para
experimentar os componentes da Web do Lightning, instale a versão pré-lançamento. Para obter mais informações sobre a versão de
pré-lançamento, consulte a v45 da Referência de comandos do Salesforce CLI.

Novos comandos
Esse novo comando foi adicionado em uma versão semanal da v44 de salesforcedx  (versão 44.4).

force:mdapi:deploy:cancel
Cancele uma implantação de metadados em progresso.

Comandos retirados
Esses comandos, que eram marcados anteriormente como retirados, foram removidos em versões semanais da v44 salesforcedx
(v44.3.0 ou posterior).

• force:package2:create

• force:package2:list

• force:package2:update

• force:package2:version:create

• force:package2:version:create:get

• force:package2:version:create:list

• force:package2:version:get

• force:package2:version:list

• force:package2:version:update

• force:package:install:get  (use force:package:install:report)
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• force:package:uninstall:get  (use force:package:uninstall:report)

Novos parâmetros
Esse parâmetro é novo no pré-lançamento de v45.

force:lightning:component:create --type
Especifica se deve ou não criar um componente Aura (--type aura, o padrão) ou um componentes da Web do Lightning
(--type lwc).

Esses parâmetros foram adicionados em versões semanais da v44 de salesforcedx  (v44.3.0 ou posterior).

force:mdapi:deploy --validatedeployrequestid | -q
Implante um conjunto de componentes validados recentemente sem executar testes de Apex.

force:package:install --securitytype | -s
Indique o acesso a um pacote instalado. Por padrão, os pacotes instalados são acessíveis a todos os perfis de usuário. Você pode
restringir o acesso ao perfil do administrador e qualquer perfil com a permissão Personalizar aplicativo.

force:package:install --upgradetype | -t
Para atualizações de pacotes, especifica se deve marcar todos os componentes removidos como retirados (DeprecateOnly) ou
excluir componentes removidos que podem ser excluídos com segurança e retirar os outros (Mixed, por padrão).

Parâmetros alterados
Esses parâmetros mudaram nas versões semanais da v44 de salesforcedx  (v44.3.0 ou posterior).

force:package:install --package | -p
Adicionado o nome curto -p.

force:package:install --publishwait | -b
Adicionado o nome curto -b.

Parâmetros retirados
Esses parâmetros, que eram marcados anteriormente como retirados, foram removidos em versões semanais da v44 salesforcedx
(v44.3.0 ou posterior).

Parâmetro retiradoComando

--id | -iforce:package:install

--id | -iforce:package:uninstall

CONSULTE TAMBÉM:

Aproveitar a funcionalidade estendida para componentes da Web do Lightning com o Salesforce CLI

Dev Hub: Nova licença de acesso limitado
Você quer usar o Dev Hub em sua organização de produção ou de negócios, mas não tem uma licença de usuário do Salesforce? Você
acaba de encontrar uma. A licença gratuita de acesso limitado do Salesforce permite que desenvolvedores acessem o Dev Hub para
criar e gerenciar organizações teste.
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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, Performance e Unlimited.

Como: Os administradores do Salesforce podem fazer o upgrade de uma licença de Acesso limitado do Salesforce – Gratuita para uma
licença padrão do Salesforce a qualquer momento. Contate o representante da sua conta do Salesforce para solicitar a Licença gratuita
de acesso limitado.

Para oferecer acesso total à organização Dev Hub, o conjunto de permissões deve conter essas permissões. Para obter mais informações,
veja Adicionar usuários do Salesforce DX no Guia de configuração do Salesforce DX.

• Configurações de objeto > Informações da organização teste > Ler, criar e excluir

• Configurações de objeto > Organização teste ativa > Ler e excluir

• Configurações de objeto > Registro de Namespace > Ler (para usar um namespace vinculado em uma organização teste)

Organizações teste: Ambientes do Salesforce configuráveis
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. Você pode criar organizações teste caso tenha ativado
o Dev Hub na organização de produção ou em uma organização Developer Edition, ou caso tenha uma organização de teste do Dev
Hub.

Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor do Salesforce DX.

NESTA SEÇÃO:

Configure suas organizações teste com novos recursos

Estamos oferecendo mais recursos de complemento para organizações teste.

Cronograma de desativação de preferências da organização

Nós anunciamos prematuramente a desativação das preferências da organização na versão Winter '19. Você ainda pode usar as
preferências da organização até nós anunciarmos sua desativação em uma versão futura.

Configure suas 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.

Quando: Você pode criar organizações teste caso tenha ativado o Dev Hub na organização de produção ou em uma organização
Developer Edition, ou caso tenha uma organização de teste do Dev Hub.

Como: Adicione recursos ao seu arquivo de definição da organização teste.

• ChatterAnswers

• CustomerNotificationType

• DevelopmentWave

• EinsteinAssistant

• Pardot

• TerritoryManagement

• TimeSheetTemplateSettings

• UIplugin
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Consulte a lista completa de recursos compatíveis em Valores de configuração de organização teste no Guia do desenvolvedor do Salesforce
DX.

Recursos de organização teste desativados

• CustomApps (substituído por AddCustomApps:<value>)

• CustomTabs (substituído por AddCustomTabs:<value>)

Cronograma de desativação de preferências da organização
Nós anunciamos prematuramente a desativação das preferências da organização na versão Winter '19. Você ainda pode usar as preferências
da organização até nós anunciarmos sua desativação em uma versão futura.

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.

Quando: 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: 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 organização teste, é possível configurar suas organizações teste com qualquer
configuração de API de metadados. Recomendamos converter as preferências da organização em configurações nos arquivos de definição
da organização teste.

Como: Para auxílio na conversão de preferências da organização em configurações, consulte Valores de configuração de organização
teste no Guia do desenvolvedor do Salesforce DX.

Marketing: Ativação de público do Google Analytics 360 e
engajamento e stories do Instagram do Social Studio

O Marketing Cloud é a principal plataforma para atrair clientes com uma experiência de cliente impecável. Ele permite criar uma
visualização única dos dados de conquista de clientes, provenientes de qualquer origem. Planeje e otimize jornadas de cliente individuais
com base nos objetivos de negócio. Entregue conteúdo personalizado em todos os canais e dispositivos precisamente no momento
certo. Meça o impacto de cada interação em seu negócio para poder otimizar a abordagem em tempo real e entregar melhores resultados.

Conheça nossos recursos e aprimoramentos mais recentes nas Notas da versão do Marketing Cloud.

• Versão de janeiro de 2019

• 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 novas atualizações críticas para usuários do Lightning Experience, utilitários, comunidades e portais, processos e fluxos,
gerenciamento de território Enterprise, o componente de Lista de ações guiadas e o esquema de sua organização. Além disso, adiamos
atualizações críticas para nomes de instância em URLs e notificações por email de atualizações de campo automatizadas.

Para garantir uma transição sem problemas, cada atualização crítica tem um período de adesão opcional que termina na data da ativação
automática exibida na página Atualizações críticas em Configuração. Durante esse período, você pode ativar e desativar manualmente
a atualização quantas vezes precisar para avaliar o impacto sobre a sua organização e modificar as personalizações afetadas. Após o
período de adesão, a atualização será ativada. Para ver mais detalhes, consulte Responder a atualizações críticas.

Novas atualizações críticas
Estas atualizações críticas são novas na versão Spring '19.

Ativar o Lightning Experience (Atualização crítica)
A Salesforce ativará o Lightning Experience progressivamente, começando na versão Winter '20, para permitir que os usuários se
movam mais rapidamente, façam mais e sejam mais produtivos. Nós encorajamos todos a começarem a se preparar para a transição
para o Lightning Experience em breve, assim, seus usuários poderão aproveitar tudo o que a nova interface tem a oferecer. O futuro
da experiência do usuário e da plataforma do Salesforce é o Salesforce Lightning. Além disso, todas as inovações estarão no Lightning
Experience. Aproveite o tempo de preparação antes que o Lightning Experience seja ativado com o intuito de compreender o
desempenho dos recursos e das personalizações de sua organização na nova interface e preparar seus usuários por meio do
gerenciamento de alterações. Comece agora para garantir uma melhor experiência para todos quando o Lightning Experience for
ativado depois. Melhor ainda, assuma o controle e ative o Lightning Experience para seus usuários antes que essa atualização seja
ativada automaticamente, de acordo com seus termos.

Abrir uma janela para a produtividade com utilitários pop-out (atualização crítica)
Destaca utilitários da barra de utilitários para suas próprias janelas separadas. Você pode organizar utilitários destacados e até mesmo
movê-los para monitores diferentes. Você pode interagir com um utilitário destacado em sua janela principal facilitando a realização
de diversas tarefas. Quando terminar de usar o utilitário, coloque-o de volta em sua barra de utilitários ou feche a janela.

Ativar padrões externos de toda a organização em organizações com comunidades ou portais (Atualização crítica)
Essa atualização ativa o Modelo de compartilhamento externo e fornece aos administradores uma lista de objetos cujas configurações
de acesso externo padrão devem ser revisadas. Essa atualização o ajuda a proteger seus dados permitindo que você defina níveis
mais restritivos de acesso para usuários externos. Antes da versão Spring '19, os padrões de toda a organização davam a usuários
internos e externos o mesmo acesso padrão a objetos. Após ativar essa atualização, os padrões de toda a organização são ativados
em todas as organizações com comunidades ou portais.

Retornar valores nulos em fórmulas de processo e fluxo (Atualização crítica)
Essa atualização permite fórmulas de processo e fluxo para retornar valores nulos quando os cálculos envolverem uma variável de
registro nula ou um campo de relacionamento de pesquisa nulo.

Ativar o compartilhamento de conta manual no gerenciamento de território Enterprise (atualização crítica)
Essa atualização altera o código de motivo TerritoryManual  nos registros de AccountShare para
Territory2AssociationManual  e ela é necessária para permitir que os usuários compartilhem contas manualmente com
grupos de território. Depois de ativar a atualização na produção, poderá levar até duas semanas para que você veja as alterações.

Converter configurações de lista de ações guiadas em implantações na configuração (Atualização crítica)
Migre suas configurações de Lista de ações guiadas para implantações que você gerencia em Configuração. Você poderá então
reutilizar uma configuração de Lista de ações guiadas em páginas de registro diferentes e organizações. A partir da versão Spring
'19, você não poderá mais definir essas configurações nas propriedades do componente. Em vez disso, use implantações que você
gerencia em Configuração. Para simplificar a transição, realize uma migração única de suas configurações existentes nas implantações.
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Ativar cache aprimorado do esquema da organização (atualização crítica, adiada)
Essa atualização crítica foi agendada para autoativação na Spring '19, mas foi adiada para Summer '19. Essa atualização crítica ativa
o cache aprimorado de detalhes do esquema da organização e resolve problemas conhecidos com o gerenciamento de campos e
objetos específicos da versão.

Atualizações críticas preexistentes
Essas atualizações críticas foram anunciadas em uma versão anterior e continuam disponíveis.

Adicionar um prefixo do namespace a propriedades de estado de pageReference e parâmetros de consulta
Como mencionado nas notas da versão Spring '19, essa atualização crítica corrige um problema com conflitos de nomenclatura
entre componentes do pacote. Um prefixo de namespace distingue seu pacote e seu conteúdo dos pacotes de outros desenvolvedores.
O prefixo de namespace evita conflitos entre componentes no nome de estado ou de parâmetro da consulta. Os parâmetros de
consulta e propriedades pageReference.state  devem ter um prefixo de namespace. Se não tiverem, esta atualização crítica
vai removê-los dos URLs da organização. Esta atualização crítica será ativada na versão Summer '19, no dia 17 de maio de 2019.

Abrir hyperlinks em campos de fórmula corretamente
Como mencionado nas notas da versão Spring '19, esta atualização crítica corrige um problema ao abrir hyperlinks em campos de
fórmula. Quando há campos de fórmula que possuem uma função HYPERLINK, o Lightning Experience ignora o valor de destino
ao tentar abrir o link. Essa atualização crítica garante que o valor de destino para hyperlinks seja ignorado, explicitamente configurado
ou definido por padrão. Essa atualização crítica será ativada na versão Summer '19, no dia 17 de maio de 2019.

Atualizações críticas adiadas
Essas atualizações críticas foram anunciadas em uma versão anterior e a data de ativação automática foi adiada.

Atualização crítica "Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Community Builder, Site.com Studio e arquivos
de conteúdo" adiada

A ativação automática dessa atualização crítica, lançada na versão Spring '18, estava programada para a versão Winter '19, mas foi
adiada para a versão Winter '20.

Atualização crítica "Impedir que atualizações de campo automatizadas suprimam notificações por email" adiada
A ativação automática dessa atualização crítica, lançada na versão Summer '17, estava programada para a versão Winter '19, mas foi
adiada para 1º de março de 2020, GMT.

Atualização crítica "Verificar se os registros enviados em segundo plano são encaminhados para o processo de aprovação
correto" foi adiada

A ativação automática dessa atualização crítica, lançada na versão Summer '16, estava programada para a versão Winter '18, mas foi
adiada para a versão Spring '19.

Adiada "Estabilizar o nome de host para Meus URLs de domínio em sandboxes" (atualização crítica)
A ativação automática dessa atualização crítica, lançada na versão Summer '18, estava programada para a versão Winter '19, mas foi
adiada para a versão Winter '20.

Ativar cache aprimorado do esquema da organização (atualização crítica, adiada)
Essa atualização crítica foi agendada para autoativação na Spring '19, mas foi adiada para Summer '19. Essa atualização crítica ativa
o cache aprimorado de detalhes do esquema da organização e resolve problemas conhecidos com o gerenciamento de campos e
objetos específicos da versão.
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Ajuda e treinamento

Lançamos um guia do desenvolvedor de Plug-in da CLI, adicionamos conteúdo sobre recursos em integrações do Outlook e do Gmail
e adicionamos documentação omitida sobre idiomas com suporte. Adicionamos módulos, trilhas e projetos do Trailhead e criamos e
atualizações vídeos de instruções. Também atualizamos nossa documentação de Confiança e conformidade.

NESTA SEÇÃO:

Criar seus próprios plugins do Salesforce CLI com um novo guia do desenvolvedor

Descubra como desenvolver seus próprios plug-ins para o Salesforce CLI. Explore a arquitetura do Salesforce CLI. Aprenda como
gerar um plug-in usando o Gerador de Plug-In do Salesforce, usar as bibliotecas do Salesforce para adicionar funcionalidade a seu
plug-in e depurar problemas. Conheça nossas diretrizes de estilo sugeridas para nomenclatura e mensagens e nossas práticas
recomendadas para plug-ins.

Conteúdo de Integração ao Gmail e ao Outlook adicionado

Adicionamos conteúdo à nossa seção de integração ao Gmail e ao Outlook na Ajuda do Salesforce para responder perguntas
frequentes sobre a disponibilidade de recursos e como o rastreamento de email funciona.

Documentação de suporte a idiomas atualizada

Negligenciamos a documentação de alguns idiomas que têm suporte nos apêndices do Guia do desenvolvedor da API de metadados
que descrevem CustomObjectTranslation.

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.

Rever documentação de confiança e conformidade

Fizemos atualizações sazonais aos documentos do Salesforce Trust and Compliance.

Criar seus próprios plugins do Salesforce CLI com um novo guia do
desenvolvedor
Descubra como desenvolver seus próprios plug-ins para o Salesforce CLI. Explore a arquitetura do Salesforce CLI. Aprenda como gerar
um plug-in usando o Gerador de Plug-In do Salesforce, usar as bibliotecas do Salesforce para adicionar funcionalidade a seu plug-in e
depurar problemas. Conheça nossas diretrizes de estilo sugeridas para nomenclatura e mensagens e nossas práticas recomendadas para
plug-ins.

O Guia do desenvolvedor de plug-in do Salesforce CLI está localizado no Salesforce Developers.

CONSULTE TAMBÉM:

Criar seu próprio plugin do Salesforce CLI com ferramentas de código aberto

Conteúdo de Integração ao Gmail e ao Outlook adicionado
Adicionamos conteúdo à nossa seção de integração ao Gmail e ao Outlook na Ajuda do Salesforce para responder perguntas frequentes
sobre a disponibilidade de recursos e como o rastreamento de email funciona.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. Essa alteração também se
aplica ao aplicativo móvel Salesforce Inbox, que está disponível por um custo adicional nas edições Essentials, Professional, Enterprise,
Performance e Unlimited.

Por quê: Compartilhar informações sobre recursos é essencial para garantir o sucesso para seus representantes de vendas. É por isso
que criamos conteúdo para descrever em que local os recursos estão disponíveis e responder a perguntas sobre como os emails são
rastreados das integrações.

• O Salesforce dá a seus representantes de vendas a flexibilidade de trabalhar com dados do Salesforce diretamente no Outlook, no
Gmail ou usando o aplicativo Salesforce Inbox em iOS ou Android. Os recursos disponíveis em cada ambiente variam. Para aprender
mais sobre que recursos estão disponíveis no seu desktop ou dispositivo móvel: Recursos disponíveis na Integração ao Outlook e
no Salesforce Inbox ou Recursos disponíveis na Integração ao Gmail e no Salesforce Inbox.

• Quando recursos do Inbox são adicionados a integrações do Outlook ou do Gmail, os representantes de vendas podem rastrear
quando destinatários abrem emails e links em emails. Analise as principais considerações de como os emails são rastreados:
Considerações para rastreamento de emails na integração ao Outlook ou Considerações para rastreamento de emails na integração
ao Gmail.

Documentação de suporte a idiomas atualizada
Negligenciamos a documentação de alguns idiomas que têm suporte nos apêndices do Guia do desenvolvedor da API de metadados que
descrevem CustomObjectTranslation.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo móvel nas edições Group,
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com e Developer.

Por quê: Agora você pode encontrar mais informações e valores de campo para esses idiomas.

Idiomas com suporte total
Norueguês, espanhol (México) e sueco

Idiomas do usuário final
Português (Portugal), eslovaco, esloveno e croata

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 módulos, trilhas e projetos mais
recentes.

Módulos
Fundamentos de implementação do Advertising Studio

Aprenda como implementar campanhas de anúncio multicanal usando o Advertising Studio.

Trilhas
Crie seu escritório de consultoria do Marketing Cloud

Crie seu escritório de consultoria de sucesso com projetos de implementação do Marketing Cloud.
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Fluxo do Lightning para serviço
Simplifique a integração e conduza seus agentes para resolver casos de modo rápido e consistente.

Projetos
Criar um portal de conta de clientes com um fluxo de autoinscrição

Configurar um portal com um fluxo de login e o Lightning Knowledge.

Assistir a vídeos (somente em inglês)
Criamos e atualizamos vídeos de tutorais para ajudar seus usuários a aprender sobre os recursos novos e aprimorados do Salesforce.

• O novo vídeo Dar estilo à sua comunidade com temas predefinidos apresenta uma visão geral de temas predefinidos em
comunidades e como refinar o estilo da sua comunidade com cliques, não código.

• Atualizamos o vídeo Conectando ao Salesforce no Outlook para refletir aprimoramentos e novos recursos.

• Atualizamos o vídeo Conectando ao Salesforce no Gmail para refletir aprimoramentos e novos recursos.

• Atualizamos o vídeo Conectar-se a um serviço usando um assistente para refletir o assistente atualizado.

Rever documentação de confiança e conformidade
Fizemos atualizações sazonais aos documentos do Salesforce Trust and Compliance.

Infraestrutura e subprocessadores
Estas alterações foram realizadas na Documentação sobre infraestrutura e subprocessadores.

Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, Chatter, Force.com, IoT Explorer (incluindo IoT Plus), Site.com, Database.com,
Einstein Analytics (incluindo Einstein Discovery), Work.com, Financial Services Cloud, Health Cloud, Salesforce CPQ e Salesforce
Billing

• Escopo: Esclarecido que produtos de IoT são cobertos por esta documentação. Esclarecido que o Einstein Discovery, vendido em
16 de outubro de 2018 ou depois, está sujeito a documentação diferente.

• Processamento de dados do cliente: Messaging, Verificação de preparação para o Lightning Experience, Salesforce Optimizer,
Conversor de configuração do Lightning Experience, Apresentação de boas-vindas do Lightning Experience, Avaliador de prontidão
do Sales Cloud Einstein e Verificação do Visualforce adicionados como ferramentas ou recursos que usam Heroku, Inc. como
subprocessador.

B2B Commerce

• Nenhuma atualização.

Commerce Cloud

• Infraestrutura – Armazenamento de dados do cliente: Esclarecida a descrição da tabela que lista os países e as entidades
jurídicas envolvidas no armazenamento de dados do cliente.

Data.com

• Nenhuma atualização.

Einstein Discovery Classic

• Escopo: Esclarecido que o Einstein Discovery, vendido em 16 de outubro de 2018 ou depois, está sujeito a documentação diferente.
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"Einstein" (Sales Cloud Einstein, Pardot Einstein, Salesforce Inbox, Einstein Engagement Scoring, Einstein Vision and Language,
Einstein Bots, Service Cloud Einstein e Criador de previsões do Einstein)

• Escopo: Adicionados Pardot Einstein, Service Cloud Einstein e Serviços do Criador de previsões do Einstein.

• Armazenamento de dados do cliente: Para o Einstein Engagement Scoring, adicionadas Regiões do cliente EMEA e fornecidos
detalhes de armazenamento relevantes, incluindo descrição de como determinar o local em que os Dados do cliente são armazenados;
apresentados mais detalhes sobre como os Dados do cliente são armazenados para Bots do Einstein.

Heroku

• Nenhuma atualização.

Desk.com, Einstein Discovery, LiveMessage, Quip e SalesforceIQ CRM Services

• Escopo: Esclarecido que Serviços do Salesforce estão cobertos por esta documentação e que serviços relacionados estão cobertos
por outra documentação de confiança e conformidade

• Infraestrutura – Armazenamento de dados do cliente:

– Removido o Lightning LiveMessage, uma vez que é coberto sob outra documentação de confiança e conformidade.

– Esclarecidos nomes e edições para o Einstein Discovery Classic e o LiveMessage.

Nuvem da IoT

• Nenhuma atualização.

Marketing Cloud

• Escopo: Adicionados os serviços Datorama e Interaction Studio em tudo. Adicionados os recursos Live Weather Block e Predictive
Intelligence.

• Infraestrutura – Armazenamento de dados do cliente: Adicionados os serviços Datorama e Interaction Studio. Divididas regiões
de armazenamento em Regiões do Cliente das Américas e APAC e EMEA e fornecidos detalhes relevantes sobre armazenamento
para cada uma, incluindo uma descrição de como é determinado o local em que os dados do cliente são armazenados.

• Processamento de dados do cliente: Adicionados provedores terceirizados do Datorama.

• Redes de entrega de conteúdo: Adicionada a CDN do Datorama.

MuleSoft

• Infraestrutura – Armazenamento de dados do cliente: Removida Argentina como um país da AWS de implantação.

• Processamento de dados do cliente: Corrigida a lista de países para afiliadas do Salesforce. Esclarecidas as entidades MuleSoft
que processam dados do cliente. Esclarecido que Amplitude, Inc., Segment.io, Inc., Sumo Logic, Inc. e The Rocket Science Group LLC
d/b/a MailChimp estão processando dados do cliente para fins que não de armazenamento. Atualizado para refletir que a Sumo
Logic, Inc. processa dados do cliente no Reino Unido. Corrigidos os nomes de pessoa jurídica Epidata S.A. e The Rocket Science Group
LLC d/b/a MailChimp. Atualizado para refletir que a Great Software Laboratory, Inc. está nos Estados Unidos. Adicionado esclarecimento
de que o MuleSoft tem suporte para Anypoint Partner Manager.

Pardot

• Nenhuma atualização.

Salesforce DMP

• Nenhuma atualização.

Avisos e licenças
Estas alterações foram realizadas à Documentação de avisos e licenças.

Salesforce
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• Serviços cobertos: Esclarecido que serviços de IoT são cobertos por este documento.

• Atualizado para incluir informações adicionais sobre Plataformas de terceiros que podem se conectar aos Serviços. Atualizados
nomes de software distribuído para serem consistentes com a atual identidade de marca.

B2B Commerce

• Nenhuma atualização.

Commerce Cloud

• Nenhuma atualização.

Data.com

• Nenhuma atualização.

Desk.com

• Nenhuma atualização.

Einstein Analytics

• Esclarecido que o Einstein Discovery, vendido em 16 de outubro de 2018 ou depois, está sujeito a esta documentação.

Einstein Discovery Classic

• Esclarecido que o Einstein Discovery, vendido em 16 de outubro de 2018 ou depois, está sujeito a documentação diferente.

“Einstein” (Sales Cloud Einstein, Salesforce Inbox, Einstein Engagement Scoring, Einstein Vision and Language Services e
Einstein Bots)

• Escopo: Adicionados Pardot Einstein, Service Cloud Einstein e Serviços do Criador de previsões do Einstein.

• Avisos de terceiros do Sales Cloud Einstein: Esclarecido que apenas o recurso Notícias da conta é oferecido como parte do Sales
Cloud Einstein, e não todos os recursos de Inteligência da conta.

Heroku

• Nenhuma atualização.

Nuvem da IoT

• Nenhuma atualização.

LiveMessage e Messaging

• Adicionado o produto Messaging ao escopo de cobertura do NLI.

Marketing Cloud

• NLI do ExactTarget:

– Serviços cobertos: Atualizado para incluir o Interaction Studio.

– Avisos de terceiros: Atualizado para incluir Accuweather para o recurso Live Weather Block; atualizados os termos de serviço
do Bitly.

– Software distribuído: Atualizado para incluir Suplementos do formulário de pedido para aplicativos Marketing Cloud móveis.

• NLI do Datorama:

– NLI recém-adicionado cobrindo Serviços do Datorama.

• NLI de Predictive Intelligence:

– Escopo: Lista de recursos atualizada.

• NLI do Social Studio:

– Avisos de terceiros: Adicionada a Coremetrics. Removido Shutterstock CustomFlashtock.
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MuleSoft

• Avisos de terceiros: Atualizado para incluir referências a plataformas de terceiros que se conectam a serviços MuleSoft por meio
de MuleSoft Premium e Select Connectors.

• Políticas de serviço do MuleSoft: Removida referência à política de privacidade da Salesforce.

Pardot

• Nenhuma atualização.

Quip

• Nenhuma atualização.

Salesforce DMP

• Avisos de terceiros: Removida referência ao armazenamento em nuvem do Google.

SalesforceIQ (SalesforceIQ CRM)

• Nenhuma atualização.

Segurança, privacidade e arquitetura
Estas alterações foram feitas à Documentação de segurança, privacidade e arquitetura.

Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, Chatter, Force.com, IoT Explorer (incluindo IoT Plus), Site.com, Database.com,
Einstein Analytics (incluindo Einstein Discovery), Work.com, Financial Services Cloud, Health Cloud, Salesforce CPQ e Salesforce
Billing e Messaging

• Serviços cobertos: Messaging adicionado; esclarecido que os serviços de IoT são cobertos por este documento; esclarecido que o
Einstein Discovery, vendido em 16 de outubro de 2018 ou depois, está sujeito a esta documentação.

• Auditorias e certificações: Esclarecido que o Einstein Discovery e o IoT Explorer (incluindo IoT Plus) não estão certificados sob
HITRUST

• Dados sigilosos: Informações relacionadas à saúde física ou mental de um indivíduo e informações relacionadas ao fornecimento
ou pagamento de cuidados de saúde podem ser enviadas ao IoT Explorer (incluindo o IoT Plus), mas não podem ser enviadas ao
Messaging ou Einstein Discovery Services.

• Funcionalidade de terceiros: Adicionadas informações de terceiros para o Messaging.

B2B Commerce

• Nenhuma atualização.

Commerce Cloud

• Nenhuma atualização.

Data.com

• Nenhuma atualização.

"Einstein" (Sales Cloud Einstein, Pardot Einstein, Salesforce Inbox, Einstein Engagement Scoring, Einstein Vision and Language,
Einstein Bots, Service Cloud Einstein e Criador de previsões do Einstein)

• Serviços cobertos: Adicionados Pardot Einstein, Service Cloud Einstein e Serviços do Criador de previsões do Einstein.

• Arquitetura e segregação de dados: Esclarecido que o Einstein Vision and Language fornece ambientes separados para funções
diferentes, especialmente para teste e produção.

• Políticas e procedimentos de segurança: Fornecidos mais detalhes sobre como o cliente acessa dados para o Einstein Vision and
Language por meio da API.

Heroku
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• Adicionadas certificações SOC extras.

Nuvem da IoT

• Nenhuma atualização.

Desk.com, Einstein Discovery Classic, LiveMessage, Quip e SalesforceIQ CRM Services

• Serviços cobertos: Esclarecido que os Serviços da Salesforce são cobertos por esta documentação; esclarecido que o Einstein
Discovery, vendido em 16 de outubro de 2018 ou depois, está sujeito a uma documentação diferente.

• Auditorias e certificações: Adicionadas certificações ISO. para determinados Serviços cobertos.

• Exclusão de dados do cliente: A Salesforce pode excluir dados para clientes do Salesforce IQ CRM 30 dias após o término do
contrato.

Marketing Cloud

• Serviços cobertos: Adicionados os serviços Datorama e Interaction Studio em tudo. Adicionados os recursos Live Weather Block e
Predictive Intelligence.

• Auditorias e certificações: Atualizado para incluir certificações do Datorama. Atualizado para fornecer links para práticas de
segurança GCP para a hospedagem de dados do cliente de backup enviados ao ExactTarget na EMEA, e para práticas de segurança
do Azure para a hospedagem de Dados do cliente enviados para o Datorama e o Interaction Studio.

• Controles de segurança: Atualizado para refletir os controles de segurança do Datorama e do Interaction Studio e para adicionar
links para documentação de segurança para GCP e Azure.

• Confiabilidade e backup: Atualizado para refletir o backup para o Datorama e o Interaction Studio.

• Recuperação de desastre: Atualizado para incluir o Datorama. Removidos os objetivos de recuperação de destino padrão.

• Vírus: Atualizado para incluir Datorama e Interaction Studio.

• Criptografia de dados: Atualizado para incluir Datorama e Interaction Studio.

• Retorno de dados do cliente: Atualizado para incluir Datorama e Interaction Studio.

• Exclusão de dados do cliente: Atualizado para refletir a exclusão de dados do cliente do Social Studio e incluir o Datorama e o
Interaction Studio.

• Dados sigilosos: Atualizado para incluir Datorama e Interaction Studio.

MuleSoft

• Auditorias e certificações: Atualizado para fazer referência à certificação Privacy Shield da Salesforce.

Pardot

• Auditorias e certificações: Adicionadas certificações ISO.

Salesforce DMP

• Auditorias e certificações: Adicionadas certificações ISO.

• Segurança física: Atualizado o texto para diferenciar segurança física nos escritórios da Salesforce da segurança física em provedores
de nuvem pública.

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.
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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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