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Notas da versão do Salesforce Winter '21

A versão Winter '21 distribui inovações em toda a plataforma do Salesforce Customer 360 para ajudar a conectá-lo a seus clientes de
qualquer lugar.

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.

Preparar-se para a versão

Ler as notas de versão é uma etapa importante no preparo para a versão. Esses outros recursos ajudam 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.

Como e quando os recursos ficam disponíveis?

Alguns recursos do Winter '21 afetarão todos os usuários imediatamente após a ativação da versão. Considere a possibilidade de
comunicar essas alterações com antecedência aos usuários para que eles estejam preparados. Outros recursos requerem ação direta
de um administrador para que os usuários possam se beneficiar da nova funcionalidade.

Navegadores suportados

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

Salesforce em geral: Notas de versão na Ajuda do Salesforce, autenticação multifator, personalização do Einstein Search e Salesforce
Anywhere (beta)

A partir de quarta-feira, 4 de novembro de 2020, encontre as Notas de versão do Salesforce na Ajuda do Salesforce, o mesmo local
que você acessa para obter ajuda e consultar as notas de versão para Commerce Cloud, Marketing Cloud e Customer 360. Use o
assistente de autenticação multifator (MFA) para ajudar a distribuir MFA para seus usuários. Obtenha resultados de pesquisa
personalizados com base em sua atividade, local e outros fatores, com o Einstein Search. Experimente o futuro do CRM com alertas
do Salesforce Anywhere em tempo real, chat e ações invocáveis do Lightning Flow (beta). Além disso, leia nossos guias do Customer
360 e kits de solução para ajudá-lo a resolver casos de negócio complexos, adicionar temas personalizados à orientação no aplicativo,
exibir páginas específicas da pesquisa a participantes com base em dados e muito mais.

Work.com

Prepare seu negócio, seus funcionários e suas instalações. Responda a eventos importantes, como a atual crise da COVID-19, com
aplicativos e serviços no Work.com.

Serviço: Configuração simplificada do Service Cloud Voice, Supervisor Omni-Channel: para chamadas, Modelos de bots do Einstein
e muito mais

Introdução ao Service Cloud Voice usando uma configuração simplificada, suporte para o Sales Cloud, Kit de ferramentas da API do
Voice (disponível ao público em geral) e muito mais. Permita que supervisores Omni-Channel visualizem as chamadas enquanto
elas acontecem para melhorar o treinamento e a integração. Crie seu Bots do Einstein mais rapidamente com um novo modelo
guiado e reforce os modelos de intenção com o Recomendador de entrada (beta). Quadros de horas do Field Service permitem que
você acompanhe as horas dos funcionários diretamente dentro da sua solução do Field Service. Acelere a configuração de atendimento
ao cliente com instalação fácil e melhores práticas integradas. Conheça estes e outros novos Recursos do Service Cloud.
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Vendas: Melhorias ao ritmo de vendas para High Velocity Sales, modelos globais para a Pontuação de leads do Einstein, destaques
de alteração de negócio da oportunidade e suporte de várias nuvens para faturamento

Organize e compartilhe ritmos de vendas em pastas, pause ritmos de vendas e altere a propriedade da etapa. Use a Pontuação de
leads do Einstein quando não tiver dados próprios suficientes. Use os destaques de alteração de negócio da oportunidade para ver
o que mudou no pipeline. Crie faturas e notas para pedidos originados do B2B Commerce, do Service Cloud e de outros sistemas.
Além disso, os usuários da Orientação de chamadas podem compartilhar chamadas de voz. Obtenha mais da Captura de atividades
do Einstein com novas opções de conexão e configuração. Os representantes de vendas tornam-se ainda mais produtivos com
emails e modelos.

Setores: Gerenciamento de documento, previsões, otimização de serviço público e muito mais

Nossas soluções específicas do setor trabalham ainda mais duro no Winter '21 para aproximar você de seus clientes. O Health Cloud
traz o gerenciamento de documentos simplificado para admissão do paciente, junto com as funcionalidades de gerenciamento de
inventário e previsões de vendas. O Financial Services Cloud revela um novo modelo de portal de comunidade, compartilhamento
de dados em conformidade e melhores distribuições de registro. A Consumer Goods Cloud o ajuda a planejar visitas à loja e manter
as prateleiras estocadas, enquanto a Manufacturing Cloud lhe dá mais controle sobre descontos e previsões da conta. Nosso novo
mecanismo de processamento de dados trabalha nos bastidores para ajudá-lo a aproveitar os dados do Salesforce para um maior
impacto aos negócios. Além disso tudo, conheça a mais nova adição à nossa linha de soluções específicas do setor: Base do setor
público, com suporte avançado para usuários e provedores de serviço do governo!

Analítica: Modelos de início rápido do Einstein Discovery, sincronização para Snowflake, atualização de modelo automatizado do
Einstein Discovery

O Analytics inclui Relatórios e painéis, o Einstein Analytics e o Einstein Discovery. Faça o Einstein Discovery trabalhar de modo mais
rápido e fácil com Modelos de início rápido. Exporte seus dados brutos locais do Salesforce para o data lake do Snowflake sem
necessidade de uma ferramenta ETL de terceiros. Automatize algumas etapas manuais exigidas para atualizar seus modelos preditivos
do Einstein Discovery com uma atualização de modelo programada.

Salesforce Einstein: Os recursos de criação de bots mais rapidamente com modelos, pontuação de oportunidade mais relevante
com filtros e personalização da pesquisa estão disponíveis ao público geral

Os bots são mais colaborativos e rápidos de criar com aprimoramentos do modelo de intenção. A pontuação de oportunidade tem
filtros para permitir que você decida que registros e campos são considerados. A personalização cria resultados da pesquisa da
maneira como cada usuário trabalha no Salesforce.

Comércio: Aprimoramentos de gerenciamento de pedidos e recursos aprimorados do Lightning B2B Commerce

Confira o que há de novo no Gerenciamento de pedidos do Salesforce e no Lightning B2B Commerce.

Comunidades: Experience Cloud, novos critérios de público, modelo Build Your Own (LWC) aprimorado e melhor segurança do
usuário convidado

Nossos duendes trabalharam duro nesta versão entregando novos recursos e melhorias. Estamos remodelando nossa imagem e
apresentando nosso novo nome: Experience Cloud. Aproveite critérios de público mais granulares que permitem variar as páginas
de detalhes do registro com base em campos do registro. O modelo Build Your Own (LWC) mais recente está repleto de alterações,
incluindo suporte para uma versão aprimorada do Lightning Locker, caminhos de URL personalizados e SEO. Os seus dados estão
ainda mais seguros com a imposição de várias configurações de usuário convidado que foram introduzidas em versões anteriores.

Salesforce CMS: Rede de entrega de conteúdo, importação de conteúdo local e pastas

Compartilhe seu conteúdo público com uma rede de entrega de conteúdo (CDN), importe imagens e documentos da sua unidade
local para o Salesforce CMS e organize seu conteúdo do CMS com pastas.

Aplicativo móvel: Recursos de produtividade e navegação mais conveniente

Faça mais no aplicativo Salesforce móvel com o LaunchPad, linha de tempo de atividade e outros reforços de produtividade. Recursos
de notificação dão a você mais controle sobre suas notificações personalizadas. O Mobile Publisher para comunidades agora dá
suporte a notificações por push do Marketing Cloud (piloto). Experimente o futuro do CRM com alertas do Salesforce Anywhere em
tempo real, chat e ações sugeridas (beta).
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Personalização: Aprimoramentos do Fluxo do Lightning, páginas do Lightning mais dinâmicas e atualizações no Criador do Einstein

Crie e teste fluxos com novas opções de layout e depuração e inicie fluxos quando os registros forem excluídos. Divida os detalhes
do registro e crie páginas do Lightning mais flexíveis com Formulários dinâmicos e Ações dinâmicas no Criador de aplicativo Lightning.
Recomende qualquer coisa a qualquer um com o Criador de recomendação do Einstein (beta).

Segurança, privacidade e identidade: Central de segurança e rastreamento de dispositivo móvel disponíveis ao público em geral,
Meu domínio obrigatório e mais eventos de monitoramento em tempo real e criptografia de campo

Mantenha as políticas de segurança, privacidade e governança para várias organizações com a Central de segurança, agora disponível
ao público em geral. Visualize e gerencie o acesso a dispositivo móvel à sua organização com o Rastreamento de dispositivo móvel,
disponível ao público em geral. Novas organizações do Salesforce recebem um Meu domínio por padrão e as organizações existentes
devem definir um. Fique atento à sua organização com três novos Eventos de monitoramento em tempo real. Criptografe campos
associados a documentos de admissão de saúde e criptografe alguns documentos do Financial Services Cloud.

Customer 360 Truth: uma única fonte da verdade segura para todos os dados do cliente

Saiba o que há de novo no Customer 360 Truth. Dê aos seus usuários mais opções de verificação de identidade e unificação de dados
para permitir interações personalizadas. E use um aplicativo para criar políticas para monitorar diversas organizações do Salesforce.

Implantação: Novos componentes do conjunto de alterações

Envie personalizações de uma organização para outra adicionando esses componentes a conjuntos de alterações.

Desenvolvimento: Crie o seu próprio aplicativo Salesforce

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

Quip: Gerenciamento de modelo, Novas métricas de modelo de engajamento do usuário, Dados do Salesforce no Aplicativo ativo
de mapa de relacionamento, Visualizações de lista filtradas e muito mais

Marque seus documentos do Quip integrados como modelos. Aumente a adoção de modelo com a nova Biblioteca de modelos
no Quip. Obtenha métricas de engajamento do usuário para ver como os usuários estão usando os modelos do Quip. Adicione
menções de dados do Salesforce ativas em linha a um documento ou planilha do Quip. Crie mapas de relacionamento híbridos do
Salesforce e do Quip.

Pardot: Email no Lightning, aprimoramentos ao Einstein e mais personalizações

Crie, envie e gerencie seus modelos de email e conteúdo de email com uma experiência de email aprimorada. Conecte-se ao
Salesforce CMS para hospedar e reutilizar imagens para marketing por email e obtenha métricas de distribuição nos registros de
email que você mais usa. Você também pode sincronizar novamente os clientes potenciais rapidamente depois de resolver erros
de importação e personalizar o marco de sucesso de Atribuições do Einstein.

Marketing: Acionadores comportamentais e envio transacional no Journey Builder, Aplicativo otimizador de comércio eletrônico no
Datorama, Einstein no Interaction 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 de versão e alertas de segurança: disponíveis ao público em geral com melhorias

Veja atualizações e alertas importantes em um só lugar nas Atualizações de versão disponíveis ao público em geral. Adicionamos
alguns aprimoramentos para garantir que sua organização do Salesforce mantenha-se atualizada quanto a todas as alterações que
afetam seu desempenho, sua segurança e seus usuários.

Outros produtos e serviços Salesforce
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myTrailhead: Melhore a experiência de logins de seus usuários com o Salesforce Identity para myTrailhead

O Salesforce Identity para myTrailhead oferece o acesso rápido e fácil ao myTrailhead. Seus usuários não precisam se registrar com
o Salesforce Trailhead ou criar um perfil. O Salesforce Identity para myTralhead usa um provedor de autenticação que você controla,
por isso, ele permite que você conceda acesso ao myTrailhead e um público específico. Por exemplo, você pode oferecer o acesso
ao myTrailhead para seus usuários internos ou membros de sua comunidade.

Destaque no conteúdo

Adicionamos informações sobre nossos aprimoramentos de conteúdo mais recentes, incluindo novos kits de solução, novos vídeos
e uma nova página inicial para conteúdo do Identity. A documentação jurídica foi movida para sua própria seção.

documDocumentação legal

Fizemos atualizações sazonais aos documentos legais do 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 alterados. Para obter informações sobre problemas conhecidos, acesse
o site Problemas conhecidos do Salesforce.

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

Parte de nossa documentação possui versões de pré-visualização disponíveis várias semanas antes do lançamento. Para acessar
uma versão de pré-visualização em Desenvolvedores do Salesforce, selecione Visualizar na lista suspensa Versão da documentação.

NESTA SEÇÃO:

Usar filtros para concentrar-se nas notícias mais importantes

Os filtros restringem a lista de notas de versão no lado direito da tela, não o conteúdo à esquerda.

Saiba o que está no Salesforce Lightning Experience e o que está no Salesforce Classic

Todo mundo está entusiasmado com o Lightning Experience e tudo o que ele oferece. 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.

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.
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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 aplicativo Salesforce móvel 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 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.

É possível compartilhar sua lista filtrada de notas de versão com qualquer pessoa. Selecione filtros, copie o URL e distribua o URL como
quiser.
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Saiba o que está no Salesforce Lightning Experience e o que está no
Salesforce Classic
Todo mundo está entusiasmado com o Lightning Experience e tudo o que ele oferece. 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 ao Lightning Experience e 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 estiver disponível no aplicativo Salesforce móvel, mencionaremos 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

Vendas

Suporte para calendários e caixas de correio compartilhadas na
integração com o Outlook

Use a integração com o Outlook (Lightning para Outlook) com
caixas de correio corporativas compartilhadas

Crie de modo interativo modelos de email interessantesEditor de email de arrastar e soltar

Crie de modo interativo modelos de email interessantesUm editor de modelos de email que não é chato

Pardot

Sincronizar clientes potenciais com erros resolvidos mais facilmenteResolva erros de sincronização do Salesforce na página de erros
de sincronização

Opção de nova sincronização para a lista de erros de sincronização
de Cliente potencial do Salesforce

Visualize e teste um email no Lightning ExperiencePermita enviar o email de teste sem editar o modelo de email

Visualize o HTML de modelos de email

Envie emails de teste sem entrar no editor

Crie conteúdo de email de engajamento com facilidadeEditor de email de arrastar e soltar

Torne imagens responsivas nos emails do Pardot

Facilite para que emails e imagens sejam responsivos para
dispositivos móveis com modelos personalizados!

Botão Desfazer no editor de email
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Ideia entregueIdeaExchange

Altere facilmente o texto do pré-cabeçalho pelo editor de email
WYSIWYG

Adicione um botão CTA de arrastar e soltar personalizável no editor
WYSIWYG

Adquira imagens do Salesforce CMS para emailsFacilite a localização de imagens ao editar emails

Serviço

Aprimoramentos para compartilhamento para Lightning Knowledge
(Disponível ao público em geral)

Permitir atribuições de Regra de compartilhamento a artigos do
Knowledge

Use compartilhamento de conhecimento com usuários convidados
e usuários da comunidade de alto volume

Objeto Configurações de compartilhamento para o
Knowledge__kav

Aprimorar a segurança com um novo comportamento de
encadeamento para Email-to-Case

Loop de Email-to-Case

Análise

Adicione campos automaticamente a tipos de relatório
personalizados (beta)

Novos campos: adicionar aos tipos de relatório personalizados

Assine para receber os resultados do relatório por email (disponível
ao público em geral)

Agendar relatórios como anexos e adicionar a opção Adobe PDF,
Excel

Obtenha suporte para ano fiscal no Einstein Analytics (disponível
ao público em geral)

Habilitar o calendário personalizado (Período fiscal) no Wave

Proteja os dados em painéis integrados com filtros bloqueados ou
ocultos

Redefinir filtros mantém os filtros de painéis integrados quando
Visualizações salvas estiver habilitado

Veja os downloads de dados do Einstein Analytics em seus arquivos
de log de evento

Monitoramento de evento para o painel do Einstein Analytics
(Wave) e downloads de lens

Personalização

Use os operadores AND, OR e personalizados em todos os
elementos do Flow Builder

Permita a lógica de condição e OR em Obter/Atualizar/Excluir
registros no fluxo

Depure erros de fluxo em organização de sandbox como outro
usuário

Depure fluxos de tela executando como um usuário específico

Posicione elementos de fluxo automaticamente com o layout
automático (Beta) (parcialmente fornecido)

Flow Builder: alinhe elementos da tela (Ajustar à grade)

A configuração do modelo de texto é salvaMantenha o tipo atual no modelo de texto em vez de padronizar
para rich text

Use AND, OR e operadores personalizados em todos os elementos
do Flow Builder (parcialmente fornecido)

O Criador de processos e os Fluxos usam vírgulas como a lógica
"OR" em filtros
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Ideia entregueIdeaExchange

Acione um fluxo que seja executado antes de um registro ser
excluído (parcialmente fornecido)

Fluxo de trabalho, Fluxo, Criador de processos acionados na
exclusão

Desenvolvimento

Atualize os recursos com um método PATCH HTTP em chamadas
do Apex

Adicione suporte para o verbo PATCH de HTTP

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

30 de novembro de 2020
Alterações de IU para Componentes da Web do Lightning

Adição de informações sobre uma alteração na interface de usuário referente a erros em páginas de formulários e detalhes.

16 de novembro de 2020
Preenchimento automático do local do cliente potencial está temporariamente indisponível

Alteração da data para a descontinuação temporária dessa funcionalidade de 30 de novembro para 14 de dezembro, pois há um
atraso no cronograma de comunicações.

Leve o Analytics para qualquer lugar com o Mobile Offline (Beta)
Adição de informações sobre um novo recurso para usuários de iOS.

O ponto de extremidade do Einstein Vision que retorna exemplos será substituído
O ponto de extremidade do Einstein Vision que retorna todos os exemplos para um rótulo específico será removido a partir do dia
3 de dezembro de 2020.

O ponto de extremidade do Einstein Language que retorna exemplos será substituído
O ponto de extremidade do Einstein Language que retorna todos os exemplos para um rótulo específico será substituído a partir
do dia 3 de dezembro de 2020.

Aprimorar a segurança com um novo comportamento de encadeamento para Email-to-Case
Atualização de uma linha para refletir a nova data de aplicação automática (adiada).

Pular confirmação de identidade na permissão de login foi esclarecido
Adição de uma nova nota de versão sobre a permissão Ignorar identidade no login.

API de metadados
Adição de um novo campo ao tipo de metadados LiveMessageSettings.

Correlacionar dados de ameaça mais facilmente com o formato JSON restruturado
Informações adicionadas sobre o conteúdo JSON restruturado do campo SecurityEventData em objetos de Sequestro de sessão.
Eventos de ameaça na organização.

Alterações de IU para clonar registros
Informações adicionadas sobre uma alteração de IU para usuários de navegação no console.

Aproveite os novos recursos e uma melhor experiência do usuário com notas de versão na Ajuda do Salesforce
Adição de um link "Veja também" a uma publicação em blog que explica o motivo pelo qual movemos as Notas de versão do
Salesforce para a Ajuda do Salesforce.
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Download de PDFs de notas de versão para versões do Salesforce anteriores à versão Winter '16
Adição de um link "Veja também" a uma publicação em blog que explica o motivo pelo qual movemos as Notas de versão do
Salesforce para a Ajuda do Salesforce.

9 de novembro de 2020
Aproveite nova flexibilidade com ações dinâmicas em desktop (GA e beta) e dispositivos móveis

Informações atualizadas sobre objetos padrão para indicar que ações dinâmicas são Beta para todos os objetos padrão em desktop.

Atualização adiada da versão "Estabilizar URLs para Visualforce, Criador de experiências, Site.com Studio e arquivos de
conteúdo"

A atualização, originalmente agendada para aplicação na Summer '21, agora será aplicada na Summer '22. Adição da recomendação
de não habilitar essa atualização se seus usuários acessarem o Salesforce usando iOS ou Apple® Safari®.

Prevenir chamadas de navegação de API consecutivas em Páginas do Visualforce (atualização, adiada)
Alteração da data da aplicação automática para Winter '22.

Visualizar todos os usuários e outras permissões removidas em perfis de usuário convidado (Atualização lançada
anteriormente, aplicada)

Atualização do cronograma de aplicação. As permissões foram removidas com a versão Winter '21.

Configurar ações e componentes de tela de fluxo personalizados que funcionem em diversos objetos mais facilmente
Alteração do título e adição das seções Porque e Como.

Bots do Einstein: Atualizações de tempo limite da sessão
Atualizado para definir alterações no tempo limite de sessão do bot: 30 minutos para canais de Chat e 8 horas para canais de
mensagens.

Bots do Einstein: Atualizações de roteamento
Os Bots do Einstein que usam roteamento baseado em habilidades agora suportam posição de fila para substituições de habilidades.

Preenchimento automático do local do cliente potencial está temporariamente indisponível
Adição de uma nota sobre a suspensão temporária da capacidade do Pardot de preencher automaticamente os dados de local do
cliente potencial.

Converta campos de diversos valores em campos de string no SAQL (Beta)
Adição da isenção de responsabilidade do beta e informações sobre como habilitar o recurso.

Objetos novos e alterados
Adição das informações sobre o campo Name  no objeto Survey.

Adicionado um novo objeto ManagedContentInfo  a Objetos padrão.

Informações esclarecidas sobre como o campo IsOptedOut  no objeto MessagingEndUser foi removido. Use os campos
MessagingConsentStatus  e IsFullyOptedIn  como alternativa.

API de metadados
Atualização do comportamento alterado do campo enableSecureGuestAccess  no tipo SharingSettings.

Adição de um novo campo votingEnabled  ao tipo KnowledgeSettings.

Adição de um novo campo optimizationServiceAccess  ao tipo FieldServiceSettings.

6 de novembro de 2020
Mapas do Salesforce: Integração com Uber, comparações de alinhamento do Planejamento de território e atribuições de
rota avançada para equipes de conta

Lançamento de recursos e aprimoramentos de Mapas do Salesforce para Winter '21.

9

Alterações nas notas de versãoNotas da versão do Salesforce Winter '21



4 de novembro de 2020
Aproveite os novos recursos e uma melhor experiência do usuário com notas de versão na Ajuda do Salesforce

Informações adicionadas sobre notas de versão do Salesforce na Ajuda do Salesforce.

Download de PDFs de notas de versão para versões do Salesforce anteriores à versão Winter '16
Informações adicionadas sobre como fazer download das notas de versão do Salesforce anteriores à versão Winter '16.

28 de outubro de 2020
Permita que os agentes pausem e retomem gravações de chamada

Link adicionado para instruções sobre como habilitar e retomar o recurso de gravação de chamada.

Atualizar o patch de segurança de seus dispositivos Android
Adicionada uma nota de versão para uma consideração de segurança de dispositivo Android.

Obtenha melhores resultados da pesquisa para o campo de nome em idiomas asiáticos
Informações adicionadas sobre melhores resultados de pesquisa para nomes em idiomas asiáticos.

Habilitar recursos estáticos seguros para componentes do Lightning (atualização, adiada)
A aplicação dessa atualização de versão foi adiada para a Summer '21.

Suporte para calendários e caixas de correio compartilhadas na integração com o Outlook
Informações adicionadas sobre a compilação específica do Exchange Online necessária para suporte à caixa de correio compartilhada
e ao calendário.

Envie mensagens úteis usando notificações personalizadas
Informações modificadas sobre como personalizar o recurso e adicionado um link para mais informações.

Removido: Objetos do leitor de formulário do Einstein do Health Cloud têm objetos novos e alterados
Esses objetos não estão prontos para o lançamento. Nós informaremos a você assim que estiverem prontos.

Mantenha a segurança com a API REST de integração de telefonia revisada
Esclarecido que a versão anterior dessa API está disponível até 15 de fevereiro de 2021.

Bots do Einstein: Atualizações de roteamento
Os Bots do Einstein que usam roteamento baseado em fila agora oferecem suporte à posição de fila para substituições de fila.

21 de outubro de 2020
Descontinuação do playground de componentes da Web do Lightning

O Playground de componentes da Web do Lightning será descontinuado em 1º de fevereiro de 2021.

Aprimorar a segurança com um novo comportamento de encadeamento para Email-to-Case
Implicações de atualização esclarecidas no método de encadeamento e "Consulte também" adicionado na KB.

Planeje-se para a descontinuação do WDC
Esse tópico foi removido porque a data de descontinuação do WDC está sendo revista.

Saiba mais com campos de previsão na Classificação de caso do Einstein
Adição de uma nota de versão sobre o novo campo PredictionField no objeto AIRecordInsight para comparar resultados de previsão
com efetivos de caso.

Objetos novos e alterados
Adição de informações sobre o novo campo PredictionField no objeto AIRecordInsight.

Mantenha a segurança com a API REST de integração de telefonia revisada
Adição de uma nota de versão sobre uma alteração na API REST de Integração de telefonia do Service Cloud Voice.
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Bots do Einstein: Atualizações de tempo limite da sessão
Atualizado para definir alterações no tempo limite de sessão do bot: 30 minutos para Chat e canais de mensagens.

Gerencie com segurança dados do cliente usando o Centro de privacidade do Salesforce Customer 360
Adição de informações sobre como acessar o Centro de privacidade do Customer 360 e nomes de recursos atualizados.

Fazer login no myTrailhead em uma etapa fácil
Adição de uma nota de versão anunciando um novo recurso: Salesforce Identity para myTrailhead.

14 de outubro de 2020
Permita que usuários, clientes e parceiros da comunidade verifiquem as respectivas identidades com o SMS

Adição de um requisito de licença.

Objetos novos e alterados na API do conjunto de ferramentas

• Adição de objetos de Serviço integrado introduzidos em versões anteriores ao Guia do desenvolvedor da API do conjunto de
ferramentas.

• Adição de informações sobre o novo objeto ReleaseUpdate.

Atualizar para as versões Winter '21 do Einstein Analytics para iOS e Android
Adição de informações sobre a versão mais recente do Einstein Analytics para usuários móveis.

API de metadados
Adição de informações sobre o novo campo embeddedServiceCustomizations  no tipo de metadados
EmbeddedServiceMenuSettings.

API de metadados
Adição de uma nota de versão sobre a remoção do campo enableInvocableFlowFixEnabled.

Navegar no aplicativo com rolagem aprimorada
Adição de informações de isenção de responsabilidade do beta e de configuração do recurso.

A Data da última modificação está de volta na página 426
Anúncio da reintrodução da data da última modificação nos resultados da pesquisa Clássicos do Knowledge.

Objetos novos e alterados
Adição de objetos LocationWaitlist, LocationWaitlistedParty e LocWaitlistMsgTemplate.

Objetos novos e alterados
Atualização para indicar que o campo de permissão do usuário PermissionsViewFlowUsageAndFlowEventData foi retirado do objeto
Perfil.

Proteja seus dados com o Salesforce Shield
Use o Shield Platform para adicionar uma camada extra de segurança aos seus dados de CPQ.

O antigo Work.com agora é WDC
Adição de um tópico sobre um recurso renomeado.

Bots do Einstein: Atualizações de tempo limite da sessão
Atualizado para definir alterações no tempo limite de sessão do bot: 30 minutos para Chat e 8 horas para canais de mensagens.

7 de outubro de 2020
Destaque no conteúdo

Informações adicionadas sobre nossos aprimoramentos de conteúdo mais recentes, incluindo novos kits de solução, novos vídeos
e uma nova página inicial para conteúdo de Identidade.
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Manter conjuntos de permissões e grupos públicos ao usar o Identity Connect
Nota de versão removida que notifica usuários sobre a disponibilidade geral do Identity Connect 3.0.1.1. Nota de versão adicionada
para notifica usuários de que o Identity Connect 3.0.1.2 agora está disponível para substituir o Identity Connect 3.0.1.1.

Enviar mensagens de um para muitos com Mensagens por transmissão
Nota de versão adicionada que descreve o novo recurso Mensagens por transmissão no Digital Engajement e no Work.com.

Descontinuação do Salesforce para Outlook reprogramada
Notas de versão atualizadas para refletir a nova agenda de descontinuação em fases de junho de 2021 a junho de 2023. Anteriormente,
a descontinuação do Salesforce para Outlook estava agendada para dezembro de 2020.

Objetos novos e alterados
Informações adicionadas sobre novos objetos para Quip: CollabUserEngagementMetric e CollabUserEngmtRecordLink.

Apresentação do nosso novo nome para o Einstein Analytics: Tableau CRM
Nota de versão adicionada apresentando o novo nome do Einstein Analytics.

Impedir que atualizações de campo automatizadas suprimam notificações por email (atualização anteriormente liberada)
Essa atualização agora está disponível apenas entrando em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce.

Prepare-se para as Alterações do Microsoft Edge no comportamento de cookies do SameSite que podem causar interrupções
nas integrações do Salesforce

Nota de versão adicionada sobre alterações do Microsoft Edge para o comportamento do cookie SameSite.

Prepare-se para as alterações do Firefox no comportamento de cookies do SameSite que podem causar interrupções nas
integrações do Salesforce

Nota de versão adicionada sobre alterações do Firefox para o comportamento do cookie SameSite.

Focar suas previsões no serviço de previsões do Einstein
Nota de versão adicionada sobre a alteração de comportamento padrão para a chamada de API de previsão no Serviço de previsões
do Einstein.

Objetos novos e alterados
Informações adicionadas sobre um novo objeto para CommercePayments: GtwyProvPaymentMethodType.

Gerencie as assinaturas do acionador de evento de plataforma da interface do usuário
Informações incorretas removidas sobre a suspensão de um acionador para modificar sua lógica. Após modificar e salvar um acionador,
a assinatura é retomada automaticamente.

30 de setembro de 2020
Obtenha resultados de pesquisa para objetos recentemente pesquisáveis

Nota de versão adicionada listando objetos que agora são pesquisáveis.

Restringir o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários autenticados com base no perfil do usuário (atualização,
imposta) na página 550

Uso explicado da interface de usuário de perfil aprimorado para permitir o acesso a um controlador Apex public  que seja parte
de um pacote gerenciado.

Adote alterações de comportamento no tempo de execução para fluxos e processos individuais conforme sua conveniência
Adição de requisito de permissão, instruções e outros detalhes sobre o recurso.

Melhorias no tempo de execução do Fluxo e no processo na versão de API 50.0
Atualização do título, que anteriormente era "Melhorias de tempo de execução do Fluxo do Lightning na API versão 50.0".

Facilite a maneira como seus usuários de dispositivos móveis acessam painéis por meio de uma página de registro
Adição de uma nota de versão descrevendo uma nova maneira de facilitar o acesso ao painel do Einstein Analytics no aplicativo
Salesforce móvel.
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Acesse o Einstein Analytics em qualquer lugar com o novo item de navegação móvel para Android
Adição de uma nota de versão descrevendo o novo item de navegação do Einstein Analytics para aplicativos do Lightning.

O suporte ao Pardot para Internet Explorer 11 será descontinuado no dia 31 de dezembro de 2020
Adição de uma nota de versão para notificar os usuários de que o Pardot está encerrando o suporte para o Internet Explorer 11 no
final do ano calendário.

Crie de modo interativo modelos de email interessantes na página 230
Atualização do tópico da nota de versão para referenciar permissões, não conjuntos de permissões.

Veja o panorama geral com uma visualização de calendário mensal na página 438
Adição de uma nota de versão para o recurso de calendário mensal no Aplicativo Salesforce móvel.

Objetos novos e alterados na página 604
Adição de uma nota de versão que explica dois novos campos adicionados aos objetos FlowInterviewLog e FlowInterviewLogEntry
para obter informações sobre rótulos de fluxo da tela em relatórios personalizados.

Soluções do setor público: gerenciamento de licenciamento e permissões mais fácil, rápido e transparente (disponível ao
público em geral) na página 288

Atualização do nome do produto na seção, que anteriormente era Nuvem do setor público.

Transforme serviços do governo com as Soluções do setor público na página 289
Atualização do tópico da nota de versão para definir que os usuários podem apenas visualizar detalhes da inspeção e não podem
agendar inspeções.

API de metadados
Adição de informações sobre o novo campo embeddedServiceCustomizations  no tipo de metadados
EmbeddedServiceFlowConfig.

Posicione elementos de fluxo automaticamente com o layout automático (beta)
Adição de instruções sobre como usar o recurso.

Depure fluxos iniciados automaticamente diretamente na tela (beta)
Atualização da nota de versão para destacar recursos úteis e adição das instruções sobre como usá-los.

Adicionar facetamento a mais dados em painéis na página 350
Adição de uma nota de versão para informar os usuários de que as conexões de fonte de dados estão disponíveis para objetos do
Salesforce e conjuntos de dados ativos nos Painéis do Einstein Analytics.

Gerenciar autorizações de mercadorias devolvidas na página 397
Adição de uma nota de versão descrevendo o recurso de Autorização de mercadoria devolvida no Gerenciamento de pedidos do
Salesforce.

23 de setembro de 2020
Transferir chats para outros agentes, filas e habilidades

Nota de versão adicionada para anunciar o suporte para transferência de chats com roteamento baseado em habilidades.

Substituir permissões da entidade ao usar <apex:inputField>
Um novo atributo em <apex:inputField>  foi adicionado primeiro na Winter '21 e, em seguida, retroativada na Summer '20.

Conduza sua implementação da autenticação multifator de um só lugar
Informações de disponibilidade atualizadas na seção "Quando" e adicionado um link ao tópico Autenticação multifator na Ajuda do
Salesforce.

Dê espaço Community Cloud, há um novo protagonista no pedaço: Apresentando o Experience Cloud
Nota de versão adicionada apresentando o novo nome do Community Cloud.
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API de metadados
Informações adicionadas sobre como usar o novo campo filterLogic  nos subtipos FlowRecordDelete, FlowRecordLookup,
FlowRecordUpdate, FlowStart e FlowDynamicChoiceSet do tipo de metadados Fluxo. Esse novo campo fornece métodos para filtrar
os resultados da pesquisa do Fluxo usando a lógica de filtro condicional.

Informações adicionadas sobre o novo campo apiVersion  no tipo de metadados Fluxo.

Informações adicionadas sobre o novo campo enforceUserDeviceRevoked  no subtipo SessionSettings do tipo de metadados
SecuritySettings.

Informações adicionadas sobre o novo campo doesRequireRecordChangedToMeetCriteria  no subtipo FlowRule
do tipo de metadados Fluxo.

Informações adicionadas sobre o novo campo canDebugFlowAsAnotherUser  no tipo de metadados FlowSettings.

Objetos novos e alterados
Informações adicionadas sobre os novos campos ApiVersion  e ApiVersionRuntime  no objeto FlowVersionView.

Objetos novos e alterados na API do conjunto de ferramentas
Informações adicionadas sobre o novo campo ApiVersion  no objeto Fluxo.

Configure mais facilmente componentes de tela de fluxo personalizados (disponível ao público em geral)
Adição da seção "Por quê" à nota de versão.

Criar editores de propriedade personalizados para componentes da Web do Lightning (disponível ao público em geral)
Nota de versão adicionada para anunciar que o suporte para editores de propriedade personalizados para componentes da Web
do Lightning está disponível ao público em geral.

API em massa 2.0

Informações adicionadas sobre a ordem das colunas retornadas por uma consulta de API em massa 2.0.

Ajude os representantes de vendas a venderem mais com recomendações de produto no Editor de linha de cotação
Esclarecido que o plug-in envia as recomendações do produto de um mecanismo de recomendações implementado pelo cliente.

Removido: AiVisitSummary da Consumer Goods Cloud tem objetos novos na página 300
Esse objeto ainda não está pronto, então estamos fazendo algumas melhorias. Nós vamos lhe informar quando ele estiver pronto.

Melhorar o desempenho com fluxos acionados por registro que executam apenas para alterações específicas
Nota de versão atualizada, anteriormente chamada de "Melhore o desempenho e a precisão de fluxos acionados por registro com
critérios de entrada" para adicionar detalhes e elaborar sobre novas opções.

Criador de previsões do Einstein: Torne-se um especialista sobre os resultados de sua previsão em um cartão de pontuação
repleto de ações

Nota de versão adicionada para o novo cartão de pontuação do Criador de previsões do Einstein repleto de informações.

Criador de previsões do Einstein: Testar o desempenho de sua previsão interativamente
Nota de versão adicionada para o gráfico de Distribuição de resultados no Criador de previsões do Einstein.

Vá direto ao ponto com Destaques de relatório
Os Destaques de relatório estarão disponíveis no aplicativo Salesforce móvel para Android também! Nota de versão atualizada e
uma imagem adicionada.

16 de setembro de 2020
Você pediu!

Adição de Ideias que entregamos.

Veja o total de respostas e cliques em link em relatórios
Nota de versão adicionada sobre novos campos em relatórios do High Velocity Sales.
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Sem mais teste de recursos de Comunidades do Lightning no Internet Explorer 11
Nota de versão adicionada sobre o encerramento do suporte do Community Cloud para Internet Explorer 11.

Continuar trabalhando com diálogos focados em guia (atualização, adiada)
Alteração da data da aplicação automática para Winter '22.

Tomar um caminho de fluxo quando determinadas alterações de registro forem feitas
Atualização da nota de versão, anteriormente chamada "Crie resultados da decisão que sejam executados apenas quando determinadas
alterações forem feitas", para adicionar detalhes e explicar como essa opção avalia registros.

API de metadados
Informações adicionadas sobre o novo campo doesRequireRecordChangedToMeetCriteria  no subtipo FlowRule
do tipo de metadados Fluxo.

Analytics para Hipoteca: Aumente as vendas com o aplicativo Analytics para Hipoteca
Nota de versão atualizada para adicionar detalhes sobre casos de uso para o aplicativo Analytics para Hipoteca.

Prever resultados em fórmulas de automação de processos
Adicionar função PREVER do Einstein Discovery para obter previsões em fórmulas de automação de processo.

Crie de modo interativo modelos de email interessantes
Essentials removido da lista de edições.

Depure erros de fluxo em organização de sandbox como outro usuário
Informações adicionadas sobre permissões necessárias e como usar o recurso.

11 de setembro de 2020
Pré-requisitos para atualização para Winter '21

Nota de versão adicionada para especificar novos requisitos de compatibilidade no Health Cloud para a versão Winter '21.

Gerenciamento de resposta à emergência para saúde pública
Nota de versão adicionada para especificar novos requisitos de compatibilidade no Gerenciamento de resposta à emergência para
saúde pública para a versão Winter '21.

9 de setembro de 2020
Suporte para calendários e caixas de correio compartilhadas na integração com o Outlook

Nota de versão atualizada para indicar que o suporte de caixa de correio compartilhada está disponível após todas as organizações
de produção do Salesforce terem recebido a versão Winter '21.

Removido: Bloquear atividade de emails automatizados com a Captura de atividades do Einstein
Esse recurso não está pronto para estrear, sendo assim, estamos fazendo algumas melhorias antes de o lançarmos. Nós vamos lhe
informar quando ele estiver pronto.

Analytics para Hipoteca: Aumente as vendas com o aplicativo Analytics para Hipoteca, Preveja o risco de rotatividade de
clientes para a Gestão patrimonial e Preveja a probabilidade de adicionar ativos para a Gestão patrimonial

Notas de versão atualizadas com informações de licença de complemento.

Personalizar aplicativos de saúde para casos de uso com aprimoramentos do Einstein Analytics para Healthcare
Nota de versão adicionada sobre aprimoramentos do Analytics para Healthcare.

Impor o acesso a dados em campos de mesclagem de fluxo (atualização, adiada)
Atualizada a atualização de versão para esclarecer que ela afeta campos de mesclagem em registros relacionados.

A transição de CPQ e Advanced Approvals para licenças de conjuntos de permissões está concluída
Nota de versão adicionada que declara que licenças de conjuntos de permissões substituíram licenças de pacote gerenciado.
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Download da especificação OpenAPI do Einstein Vision and Language
Nota de versão adicionada para anunciar disponibilidade da especificação OpenAPI.

API de metadados
Informações adicionadas sobre o novo campo isViewedAsPlainText  no subtipo FlowTextTemplate do tipo de metadados
Fluxo.

Detalhes adicionados sobre onde você deve encontrar problemas em seus testes de interface de usuário automatizados.

Habilite as verificações de acesso de dependência em componentes do Lightning (atualização, descontinuada)
Essa atualização foi descontinuada e não exige mais nenhuma ação adicional.

Criar pedidos sem oportunidades
Nota de versão adicionada sobre como criar pedidos sem oportunidades no Salesforce CPQ+.

Monitore o uso de entrega e publicação de evento
Informações esclarecidas sobre o armazenamento de métricas de uso de eventos da plataforma.

Removido: Entrar no Salesforce pela tela inicial com o widget de navegação rápida
Os widgets ainda não estão prontos, então estamos fazendo algumas melhorias antes de lançarmos esse recurso.

Permitir que usuários usem perfis externos padrão para se registrarem automaticamente em comunidades e portais
(atualização lançada anteriormente)

Uma nova atualização de versão foi adicionada para permitir que usuários usem perfis externos padrão para se registrarem
automaticamente e fazerem login em comunidades.

Acione um fluxo que seja executado antes de um registro ser excluído
Mais informações adicionadas sobre quem pode executar o fluxo, porque executar o fluxo e como executar o fluxo.

A configuração do modelo de texto é salva
Mais informações adicionadas sobre por que a configuração de modelo de texto agora é salva no recurso do fluxo de Modelo de
texto.

A notação BEM com traços duplos está sendo descontinuada
Nota de versão atualizada para indicar que o recurso será retirado na Summer '21 em vez de na Spring '21.

Personalizar o acesso a dados para gerentes de vendas
Captura de tela atualizada.

2 de setembro de 2020
Escolha quando mostrar a ação Enviar para aprovação (disponível ao público em geral e beta), Adicione facilmente ações a
fluxos dos serviços da Web públicos (piloto), Crie recomendações conduzidas por evento usando gravações de chamada de
voz e Adicione recomendações conduzidas por IA para suas estratégias usando o Criador de recomendação do Einstein
(beta)

Informações de edição corrigidas.

Objetos novos e alterados
Adição de descrições para novos objetos (ReturnOrderItemAdjustment e ReturnOrderItemTax) e objetos atualizados (OrderSummary,
ReturnOrder e ReturnOrderLineItem) na seção Comércio.

Eventos de plataforma padrão novos e alterados
Adição de uma descrição para o novo objeto ProcessExceptionEvent na seção Comércio.

Registre manualmente os emails da integração com o Outlook quando a Captura de atividades do Einstein estiver ativada
Esclarecimento de que o registro de email manual, quando a Captura de atividades do Einstein estiver ativada, aplica-se a usuários
que não usam o Salesforce Inbox.
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Informações de localização de rastreamento de email removidas da Integração ao Outlook com Inbox
Adição de uma nota de versão sobre a remoção das informações de local ao rastrear emails na Integração com o Outlook com o
Inbox.

Registre manualmente os emails da integração ao Gmail quando a Captura de atividades do Einstein estiver ativada
Esclarecimento de que o registro de email manual, quando a Captura de atividades do Einstein estiver ativada, aplica-se a usuários
que não usam o Salesforce Inbox.

Informações de localização de rastreamento de email removidas da Integração ao Gmail com Inbox
Adição de uma nota de versão sobre a remoção das informações de local ao rastrear emails na Integração ao Gmail com o Inbox.

Descontinuação do Salesforce para Outlook reprogramada
Adição da data de descontinuação específica para o Salesforce para Outlook: 31 de dezembro de 2020.

Removido: Faça mais com produtos da oportunidade
Removemos os relacionamentos de pesquisa entre OpportunityLineItem e outros objetos enquanto fazemos algumas alterações
nesse recurso.

Ferramentas de desenvolvimento de plataforma
Informações adicionadas sobre a instalação da versão pré-lançamento do plug-in salesforcedx.

Pedidos: Novo comportamento para salvar pedidos (Atualização)
Adição de uma nota de que a atualização de versão de Novo comportamento para salvar pedidos não é suportada no CPQ e no
Billing.

Salesforce CPQ and Billing: Campos de cotação dinâmica, Gerenciamento de ciclo de ativo e Pedidos independentes
Adição de uma nota de que o Novo comportamento para salvar pedidos não tem suporte no CPQ e no Billing.

Apex
Adição do novo método getCaseIdFromEmailHeaders()  e remoção do getCaseIdFromEmailThreadId()  do
Namespace do sistema.

Objetos novos e alterados
Remoção do campo HeaderFields  do objeto AppAnalyticsQueryRequest.

Módulos novos e alterados para componentes da Web do Lightning
Adição do novo módulo adaptador de cabo lightning/uiAppsApi.

API da interface de usuário
Adição do novo parâmetro navItemNames  para o recurso /ui-api/nav-items.

Aprimorar a previsão de conta usando Agendas de produtos de oportunidade (Piloto)
Adição de uma nota sobre como usar os valores de agendas de produtos de oportunidade para previsão de conta nas notas de
versão da Manufacturing Cloud.

segunda-feira, 24 de agosto de 2020
Notas da versão do Salesforce Winter '21

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.

• Trailblazer Community – publique seu feedback no grupo Trailblazers de preparo para a versão. Para nos ajudar a rastrear e
responder a seu feedback, use uma hashtag que indique a versão, como #FeedbackWinter20.
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• 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.

Preparar-se para a versão

Ler as notas de versão é uma etapa importante no preparo para a versão. Esses outros recursos ajudam 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.

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 Winter '21. 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 Winter '21. Confira os novos recursos.

• Módulo de destaques da versão Winter '21. 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.

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 horários 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 evento 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.

Como e quando os recursos ficam disponíveis?

Alguns recursos do Winter '21 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.
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Navegadores suportados
Fizemos algumas alterações na documentação sobre navegadores compatíveis para facilitar a localização das informações desejadas.
Os navegadores com suporte no Salesforce variam, dependendo de você estar utilizando o Salesforce Classic ou o Lightning Experience.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Navegadores e dispositivos compatíveis
com o Lightning Experience

Navegadores e dispositivos compatíveis
com o Salesforce Classic

Navegadores compatíveis com o
Einstein Analytics

Salesforce em geral
A partir de quarta-feira, 4 de novembro de 2020, encontre as Notas de versão do Salesforce na Ajuda do Salesforce, o mesmo local que
você acessa para obter ajuda e consultar as notas de versão para Commerce Cloud, Marketing Cloud e Customer 360. Use o assistente
de autenticação multifator (MFA) para ajudar a distribuir MFA para seus usuários. Obtenha resultados de pesquisa personalizados com
base em sua atividade, local e outros fatores, com o Einstein Search. Experimente o futuro do CRM com alertas do Salesforce Anywhere
em tempo real, chat e ações invocáveis do Lightning Flow (beta). Além disso, leia nossos guias do Customer 360 e kits de solução para
ajudá-lo a resolver casos de negócio complexos, adicionar temas personalizados à orientação no aplicativo, exibir páginas específicas
da pesquisa a participantes com base em dados e muito mais.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Aproveite os novos recursos e uma
melhor experiência do usuário com
notas de versão na Ajuda do Salesforce

Download de PDFs de notas de versão
para versões do Salesforce anteriores à
versão Winter '16

Autenticação multifator: proteger o acesso à conta

Conduza sua implementação da
autenticação multifator de um só lugar

Alterado o nome dos rótulos e das
permissões do usuário da autenticação
de dois fatores em Configuração

Pesquisar
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Obtenha resultados de pesquisa para
objetos recentemente pesquisáveis

Obtenha melhores resultados da
pesquisa para o campo de nome em
idiomas asiáticos

Salesforce Anywhere: Planeje e acelere
seu negócio em tempo real (beta)

Integrações entre nuvens: guias do Customer 360, Kits de soluções

Conheça os guias do Customer 360

Transformar a experiência do cliente

Engajamento do Lightning Experience: Orientação no aplicativo e menu de ajuda

Adicione orientação no aplicativo às
páginas Novo, Editar e Clonar

Adicionar cores de tema personalizadas
à orientação no aplicativo

Compartilhar um link direto com a
orientação no aplicativo

Pesquisar Trailhead no menu Ajuda

Adicione mais recursos personalizados
ao menu de ajuda

Aprender sobre o conteúdo no
aplicativo Salesforce

Salesforce Surveys: Experiência de participante aprimorada, modelos de pesquisa e muito mais

Exiba páginas da pesquisa com base nos
seus dados

Personalize perguntas da pesquisa no
email

Convites para pesquisa por email a 300
participantes

Dê a seus colegas uma vantagem com
os modelos de pesquisas

Mova perguntas pela página

Retenha traduções de uma pesquisa
copiada
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Melhore a experiência dos participantes
ao responder em idiomas da direita para
a esquerda

Respeitar as preferências de recusa de
email

Considere os limites de email da
organização

A aparência de perguntas de seleção
única foi alterada

Lightning Scheduler: Interação controlada e direta com Calendários externos, Fluxos integrados, Maior flexibilidade de
agendamento e muito mais

Escreva compromissos do Lightning
Scheduler diretamente em calendários
externos

Verifique a disponibilidade do recurso
diretamente de calendários externos

Agende compromissos de uma maneira
totalmente nova

Use políticas de agendamento
personalizado com Fluxos do Lightning
Scheduler

Execute fluxos do Lightning Scheduler
sem se preocupar com permissões de
usuário

Fluxo Gerenciar fluxo do cliente

Outras alterações ao Lightning
Scheduler

Prepare-se para as Alterações do
Microsoft Edge no comportamento de
cookies do SameSite que podem causar
interrupções nas integrações do
Salesforce

Prepare-se para as alterações do Firefox
no comportamento de cookies do
SameSite que podem causar
interrupções nas integrações do
Salesforce
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Faça mais com o aplicativo Optimizer

Veja mais informações de registro nos
Painéis de destaques

Alterações de IU para Componentes da
Web do Lightning

Alterações de IU para clonar registros

A funcionalidade de Lixeira está sendo
removida

Acessar páginas de configuração e do
Visualforce no Apple® Safari

O Cisco Webex está sendo
descontinuado

O Skype está sendo descontinuado

Continuar trabalhando com diálogos
focados em guia (atualização, adiada)

Reabrir negócios de maneira
transparente com cartões de confiança
digitais

Serviço
Introdução ao Service Cloud Voice usando uma configuração simplificada, suporte para o Sales Cloud, Kit de ferramentas da API do Voice
(disponível ao público em geral) e muito mais. Permita que supervisores Omni-Channel visualizem as chamadas enquanto elas acontecem
para melhorar o treinamento e a integração. Crie seu Bots do Einstein mais rapidamente com um novo modelo guiado e reforce os
modelos de intenção com o Recomendador de entrada (beta). Quadros de horas do Field Service permitem que você acompanhe as
horas dos funcionários diretamente dentro da sua solução do Field Service. Acelere a configuração de atendimento ao cliente com
instalação fácil e melhores práticas integradas. Conheça estes e outros novos Recursos do Service Cloud.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Einstein para serviço

Bots do Einstein

Dê um impulso à criação de bot com a
atualização de configuração guiada de bots
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Reforce seu modelo de intenção com o
Recomendador de entrada (beta)

Torne o desenvolvimento de bot um esforço
em equipe com permissões aprimoradas

Encontre seu caminho com novos recursos
de acessibilidade de visualização de mapa
(disponível ao público em geral)

Obtenha ainda mais idiomas para Bots do
Einstein

Seja específico com o mapeamento de
variáveis de contexto personalizadas

Obtenha percepções mais profundas com
métricas de sessão de bot aprimoradas

Bots do Einstein: Atualizações de tempo
limite da sessão

Bots do Einstein: Atualizações de
roteamento

Classificação de caso do Einstein

Try Einstein, agora com recomendações
mais rápidas (Lançamento atrasado)

Campos de controle são opcionais

Obtenha percepções de problemas de
atualização automática

Saiba mais com campos de previsão na
Classificação de caso do Einstein

Recomendações de resposta do Einstein: novo formato flexível e suporte para vários idiomas

Mantenha a conversa fluindo com o novo
formato encaixado

Expanda seu alcance global com
recomendações de resposta em oito
idiomas (piloto)

Recomendações de artigo do Einstein: acesso mais fácil ao agente e uma nova verificação de dados

Mostrar recomendações de artigo do
Einstein a usuários do Lightning Knowledge
(atualização)
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Localize e corrija falhas mais cedo

Field Service

O Field Service tem um novo nome

Acompanhe o tempo no trabalho com
quadros de horas (disponível ao público
em geral)

Registre garantias do produto

Melhore a manutenção preventiva com
recorrência avançada (beta)

Obtenha o preço total em itens de linha
de contrato de serviço

Encontre o dia útil anterior certo com
BusinessHours.add

Obtenha assuntos da ordem de trabalho
traduzidos

Field Service Scheduling

Estime os tempos de viagem com
roteamento no nível da rua (disponível ao
público em geral)

Foque prioridades de trabalho usando
compromissos de serviço

Configure com novos testes na verificação
de integridade

Descarregue serviços de sandbox para
roteamento e otimização

Aplicativo Field Service Mobile

Envie mensagens úteis usando notificações
personalizadas

Registre o horário de trabalho com quadros
de horas (disponível ao público em geral)

Nunca perca uma mensagem em
notificações

Seja mais eficiente com o novo design do
Iniciador de ações
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Configuração de serviço

Canais

Voice: Agora disponível no Sales Cloud, Kit de ferramentas da API, Ferramentas de automação de processo e Melhorias
de usabilidade e colaboração

Aprimore o Sales Cloud com o Voice

Passe menos tempo configurando o Voice
com configuração aprimorada

Recomende o Next Best Action para agentes
com a API do kit de ferramentas do Service
Cloud Voice (disponível ao público em geral)

Lançamento de fluxos, processos e fluxos
de trabalho do Lightning com base em
registros de chamada por voz

Trabalhe de modo mais eficiente em
registros de chamada de voz com macros
e ações rápidas

Permita que os agentes pausem e retomem
gravações de chamada

Escute a gravações de chamada no Player
de gravação de chamada

Transferir chamadas para o agente certo
com uma interface do usuário mais intuitiva

Disque ramais de telefone com o teclado
integrado

Colabore melhor com o Chatter em registros
de chamada de voz

Receba advertências para evitar encerrar
chamadas por engano

Facilite o treinamento com monitoramento
de transcrição do Service Cloud Voice

Rastrear encargos do Amazon Connect em
relatórios padrão

Adicione campos personalizados de
chamada por voz a pacotes
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Mantenha a segurança com a API REST de
integração de telefonia revisada

Messaging

Criar modelos de mensagens usando leads
e oportunidades

Especificar permissões para objetos de
sessão do Messaging

Tipos de roteamento do Omni-Channel
renomeados

Use regras de roteamento baseado em
habilidades para direcionar mensagens aos
agentes certos

Enviar mensagens de um para muitos com
Mensagens por transmissão

Chat

Tipos de roteamento do Omni-Channel
renomeados

Use regras de roteamento baseado em
habilidades para direcionar chats aos
agentes certos

Serviço integrado para Web

Reinvente interações com o cliente com as
configurações de código de menu do canal

Personalize comunidades com
configurações de código para chat
integrado e menu do canal

Rastreie conversas por chat com um novo
ícone de mensagem

Simplifique as respostas do bot para leitores
de tela

Knowledge

aprimoraAprimoramentos para compartilhamento para Lightning Knowledge (Disponível ao público em geral)

Use compartilhamento de conhecimento
com usuários convidados e usuários da
comunidade de alto volume
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Transferir a propriedade. de artigos
publicados e arquivados

Realize alterações de propriedade em massa
em artigos de rascunho

Acompanhar alterações de propriedade do
artigo

Aprimoramentos do Knowledge para
canais

Permissões alteradas para artigos
vinculados

Roteamento

O nome da Configuração de atributo
para roteamento baseado em
habilidades foi alterado

Use regras de roteamento baseado em
habilidades do Omni-Channel para
encaminhar chats e mensagens aos
agentes com as habilidades certas

Os tipos de roteamento para chat e
Messaging foram renomeados

transferirTransferir chats para outros
agentes, filas e habilidades

Mostre aos supervisores apenas os
agentes nas equipes deles (disponível
ao público em geral)

Monitore transcrições do Service Cloud
Voice no Supervisor Omni-Channel

Gerenciamento de caso

Aprimorar a segurança com um novo
comportamento de encadeamento para
Email-to-Case

Melhore as interações do agente com
fluxos pré-criados

Aumente a produtividade dos agentes:
com macros pré-criados
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Simplifique as interações com o cliente
com textos rápidos integrados

Configuração de serviço

Outras alterações

Console de serviço: Evite duplicar os
registros existentes

Vendas
Organize e compartilhe ritmos de vendas em pastas, pause ritmos de vendas e altere a propriedade da etapa. Use a Pontuação de leads
do Einstein quando não tiver dados próprios suficientes. Use os destaques de alteração de negócio da oportunidade para ver o que
mudou no pipeline. Crie faturas e notas para pedidos originados do B2B Commerce, do Service Cloud e de outros sistemas. Além disso,
os usuários da Orientação de chamadas podem compartilhar chamadas de voz. Obtenha mais da Captura de atividades do Einstein com
novas opções de conexão e configuração. Os representantes de vendas tornam-se ainda mais produtivos com emails e modelos.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

High Velocity Sales

Orientação de chamadas do Einstein

Veja percepções relacionadas a desafios e
termos populares

Compartilhar chamadas por voz

Faça mais com painéis da Orientação de
chamadas

Usar mais recursos do player de chamada

Acessar o Chatter de registros de chamada
por voz

Receba mais informações no Email de
destaques da chamada

Ver mais informações de configuração

Controle quem pode acessar ritmos de
vendas

Transfira destinos do ritmo de vendas
para outro representante
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Pausar alvos do ritmo de vendas

Filtre sua fila de trabalho por status de
destino

Mantenha-se organizado com uma fila
de trabalho mais estruturada

Mantenha-se focado com filtros de fila
de trabalho que duram toda a sessão

Escolha que número discar para Clique
para chamar

Outras alterações do High Velocity Sales

O limite diário por usuário para email
automatizado foi introduzido

Foi introduzido um limite a metas ativas do
ritmo de vendas

Veja quantos destinos foram pausados em
cada etapa de vendas

Veja o total de respostas e cliques em link
em relatórios

Mapas do Salesforce

Mapas do Salesforce

Chegue lá com Uber

Estender Mapas do Salesforce com
componentes e fluxos do Lightning

plotar Plotar camadas de formato que
correspondem a alinhamentos do
planejamento de território

Relatar tempos e distâncias de
deslocamento de rota

mapear Mapear diversos registros do
Lightning Experience

Mapeie novas camadas de formato

Outros aprimoramentos nos Mapas do
Salesforce

Planejamento de território de Mapas do Salesforce
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Comparar alinhamentos

Atualizar campos do Salesforce com dados
de planejamento de território

criar Criar conjuntos de dados para diversos
países e regiões

Acessar e restaurar dados de alinhamento

Planejar territórios para Field Service

agregarAgregar registros para conjuntos de
big data

Descubra novos contêineres

Outros aprimoramentos no Planejamento
de território de Mapas do Salesforce

Mapas do Salesforce avançados

crie cCriar camadas de dados de fontes de
dados externas

atribuir Atribuir rotas a membros das
equipes de conta

definir Definir janelas de visita para seus
representantes

Sales Cloud Einstein

Otimize o modelo de pontuação de
oportunidade

Habilite a pontuação de leads do
Einstein com menos dados

Veja os principais fatores com rótulos
de campo de oportunidade renomeados

Permissão de usuários adicional para
configurar pontuação de lead e
oportunidade

Suba a um novo patamar com a Captura
de atividades do Einstein

Principais recursos de vendas

Oportunidades
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Localize negócios alterados em um relance

Aproveite as melhorias na pontuação de
oportunidade do Einstein

Previsões colaborativas

Obtenha previsões em qualquer lugar

Atualizar estágios da oportunidade na
página Previsões no Lightning Experience

Gerenciamento de território Enterprise

Pedidos

Outras alterações nos recursos centrais de vendas

Suporte a particionamento de PK
adicionado para ObjectTerritory2Association

O Gerenciamento de território original está
sendo descontinuado

Recursos de produtividade

Captura de atividades do Einstein

Conecte o Microsoft Office 365 ao Salesforce
de mais maneiras

Controle como os dados fluem entre a conta
conectada e o Salesforce

Saiba quando um cliente potencial ou
contato tem uma solicitação para você com
o Insight de email

Impeça novos usuários de alterar a
configuração de compartilhamento padrão

Adicionar usuários a uma configuração mais
facilmente

Mantenha definições e configurações ao
desativar a Captura de atividades do Einstein

Desfrute de aprimoramentos ao painel
Atividades

Evite confundir a linha do tempo da
atividade com atividade interna
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Experiência de email

Coordene facilmente quando se reunir com
Inserir disponibilidade no Lightning
Experience

Enviar emails de lista no horário ideal

Crie emails maiores com o novo tamanho
máximo de 35 MB

Alteração da codificação de email padrão
para UTF-8

Simplifique contatos e leads com alertas de
devolução padrão

Modelos de email

Crie de modo interativo modelos de email
interessantes

Salesforce Inbox móvel

WDC

O antigo Work.com agora é WDC

Integração com o Google

Integração ao Gmail™

Registre manualmente os emails da
integração ao Gmail quando a Captura de
atividades do Einstein estiver ativada

Insira melhorias de disponibilidade na
Integração ao Gmail com o Inbox

informaInformações de localização de
rastreamento de email removidas da
Integração ao Gmail com Inbox

Lightning Sync para Google

Integração com a Microsoft®

Integração com o Outlook®

Continuidade do suporte para a integração
com o Outlook em versões mais antigas do
Outlook e do Windows
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Registre manualmente os emails da
integração com o Outlook quando a Captura
de atividades do Einstein estiver ativada

Suporte para calendários e caixas de correio
compartilhadas na integração com o
Outlook

Insira melhorias de disponibilidade na
Integração com o Outlook com o Inbox

Informações de localização de rastreamento
de email removidas da Integração ao
Outlook com Inbox

Lightning Sync para Microsoft® Exchange®

O Lightning Sync não está disponível para
novos clientes do Salesforce

Alterações de configuração necessárias para
alguns clientes do Microsoft Office 365

Salesforce para Outlook

Descontinuação do Salesforce para Outlook
reprogramada

Restaure o acesso se o serviço for
interrompido

Encontre as notas de versão do Salesforce
para Outlook específicas para a versão

Salesforce CPQ and Billing

Salesforce CPQ

Controle dinamicamente campos de
cotação mostrados no editor de linha de
cotação

criaCriar pedidos sem oportunidades

Venda produtos complementares em
emendas e previna emendas com data
retroativa

Conecte o CPQ ao B2B Commerce com kits
de soluções
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Ajude os representantes de vendas a
venderem mais com recomendações de
produto no Editor de linha de cotação

Proteja seus dados com o Salesforce Shield

Foi adicionada validação para garantir
valores únicos para campo de número em
linhas de cotação

Permissões para ativar produtos do pedido
em organizações com precificação baseada
em uso foram alteradas

A transição de CPQ e Advanced Approvals
para licenças de conjuntos de permissões
está concluída

Salesforce Billing

Entenda o que os seus clientes compraram

Crie pedidos e produtos do pedido sem
cotações do CPQ

Colete informações sobre ações financeiras
em objetos do Salesforce Billing

Alinhe cálculos de cancelamento e emenda
com base nos períodos de cobrança

Demonstre e funcionalidade de pagamento
do Salesforce Billing com adaptadores do
gateway de teste

Capture pagamentos autorizados
externamente no Salesforce Billing

A lógica de criação do período de
faturamento foi atualizada

Outras alterações no Sales Cloud

Analisar a configuração de rastreamento
de email no nível da organização para
o Salesforce Inbox (atualização)
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Setores
Nossas soluções específicas do setor trabalham ainda mais duro no Winter '21 para aproximar você de seus clientes. O Health Cloud traz
o gerenciamento de documentos simplificado para admissão do paciente, junto com as funcionalidades de gerenciamento de inventário
e previsões de vendas. O Financial Services Cloud revela um novo modelo de portal de comunidade, compartilhamento de dados em
conformidade e melhores distribuições de registro. A Consumer Goods Cloud o ajuda a planejar visitas à loja e manter as prateleiras
estocadas, enquanto a Manufacturing Cloud lhe dá mais controle sobre descontos e previsões da conta. Nosso novo mecanismo de
processamento de dados trabalha nos bastidores para ajudá-lo a aproveitar os dados do Salesforce para um maior impacto aos negócios.
Além disso tudo, conheça a mais nova adição à nossa linha de soluções específicas do setor: Base do setor público, com suporte avançado
para usuários e provedores de serviço do governo!

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Health Cloud

Pré-requisitos para atualização para
Winter '21

Automação de documentos inteligente: Simplificar a admissão para serviços e suporte ao paciente

Processar melhor os documentos recebidos

Entenda indicações

Criptografar dados em documentos de
admissão

Vendas inteligentes: Gerenciamento de inventário de campo em dispositivos móveis, serialização de produto e muito
mais

Gerencie seu inventário em qualquer lugar

Rastrear produtos usando números de série

Rastreie números de série em pedidos
autorizados em uma visita

Mantenha-se a par das solicitações de
transferência com notificações de
publicação do Chatter

Outras alterações a Vendas inteligentes

Personalizar aplicativos de saúde para
casos de uso com aprimoramentos do
Einstein Analytics para Healthcare

O Health Cloud tem objetos novos e
alterados

O Health Cloud tem novos componentes
do Criador de aplicativos
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Financial Services Cloud

Hipoteca para Financial Services Cloud: Experiência do cliente aprimorada com comunidade pré-criada e novo fluxo

Use uma comunidade de Serviços
financeiros para acelerar o processamento
de empréstimo e dar autonomia aos
agentes de crédito

Novo fluxo do Financial Services Cloud e
Componente de tela de fluxo

Use o novo componente Visualização
resumida do Criador de aplicativo Lightning

Receba notificações de alterações de
registros de objeto de hipoteca

Crie ou atualize solicitações de empréstimo
e insira e atualize registros de um único
ponto de extremidade

Criar uma solução de tolerância de
empréstimo

Analytics para Hipoteca: Aumente as vendas
com o aplicativo Analytics para Hipoteca

Seguro para Financial Services Cloud: Visão consolidada das apólices da família, filtro de tipo de registro em apólices e
suporte para relacionamentos da conta

Componente de apólice: Apólices da família,
filtros de tipo de registro e muito mais

Simplifique o acesso do parceiro a registros
de seguro com relacionamentos da conta

Imprima detalhes do registro de seguro com
a visualização para impressão

Analytics para seguro: Modelo de aplicativo
preditivo, filtragem de dados e acesso a
dados para gerentes de vendas

Gestão patrimonial para Financial Services Cloud: Novos recursos de previsão

Prever o risco de rotatividade de clientes
para a Gestão patrimonial

Prever a probabilidade de adicionar ativos
para a Gestão patrimonial
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Compartilhamento de dados em
conformidade: Configuração de
compartilhamento de dados avançado
para melhorar a conformidade (GA)

Centro de relacionamento acionável:
Gerenciar relacionamentos complexos
e listas relacionadas

Mantenha a produtividade com
componentes do Lightning do Financial
Services Cloud para dispositivos móveis

Distribuições de registro para o Financial Services Cloud

Obtenha visibilidade de casos de família
com distribuições de registro de caso

Otimizar distribuições de registro

Obtenha desempenho aprimorado e
controle granular de distribuições de
registro em lote

avceAcelerar cálculos de data de
interação

Criptografe campos do documento de
identidade

Campos de objeto de nuvem do
Financial Services Cloud novos e
alterados

Tipos de metadados do Financial
Services Cloud novos e alterados

API REST

Soluções do setor público: gerenciamento de licenciamento e permissões mais fácil, rápido e transparente (disponível ao
público em geral)

Transforme serviços do governo com as
Soluções do setor público

Defina processos de autorização
diversos com um modelo de dados
facilmente configurável
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Apresente uma visão consolidada de
solicitações com o componente
Visualização hierárquica

Planeje inspeções efetivas com o
aplicativo móvel Gerenciamento de
inspeção

Crie um portal repleto de recursos para
as necessidades de licenciamento e
permissões dos clientes

Ajude os clientes a planejar e priorizar
solicitações

Acomode várias necessidades de
licenciamento e permissões com
Formulários dinâmicos

Emita licenças e permissões com mais
rapidez usando Processos de aprovação
automatizados

Acompanhe violações do código e
imponha conformidade com as normas
regulatórias

As Soluções do setor público têm novos
objetos

As soluções do setor público têm novos
tipos de metadados

Nuvem de bens de consumo: Entrega direta da loja, recomendações de visita e muito mais

Recomendações de visita do Einstein:
Planeje visitas às lojas certas na hora
certa

Garanta entregas oportunas às lojas
com tarefas de entrega

Execução da visita: Mais flexibilidade e produtividade aprimorada

Crie tarefas personalizadas com base em
objetos de bens de consumo padrão

Filtrar e classificar suas visitas

Outras alterações à Consumer Goods
Cloud
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Aprimore a execução do varejo de suas
histórias

A Consumer Goods Cloud tem objetos
novos

Manufacturing Cloud: Descontos (piloto) e previsões da conta aprimoradas

Gerenciamento de descontos: Solução centralizada para processar descontos (piloto)

Defina programas de desconto para calcular
os valores de desconto facilmente (piloto)

Processar pagamentos de desconto (piloto)

Mantenha seus parceiros informados sobre
descontos por meio de comunidades
(piloto)

Renove acordos de vendas e calcule previsões de conta com maior flexibilidade

Prepare-se para o futuro definindo o início
dos períodos de renovação do acordo de
vendas

Calcule previsões da conta com mais
precisão especificando Acordos de vendas

Use a probabilidade da oportunidade em
Previsões da conta

Aprimorar a previsão de conta usando
Agendas de produtos de oportunidade
(Piloto)

Use modelo de comunidade do parceiro
de manufatura com licenças de
aplicativos externos do Lightning

Einstein Analytics para manufatura: análise de destino e controle de acesso a dados para gerentes

Acompanhe seu desempenho de vendas
em comparação a metas

Personalizar o acesso a dados para gerentes
de vendas

Alteração dos tipos de metadados da
Manufacturing Cloud
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Alteração dos objetos da API do
conjunto de ferramentas da
Manufacturing Cloud

Gerenciamento em lote: processamento de grandes volumes de dados com poucos cliques (piloto)

Defina trabalhos em lote para processar
grandes volumes de registro (piloto)

Agende seus trabalhos em lote (piloto)

Fique atento a seus trabalhos em lote
(piloto)

Mecanismo de processamento de dados: transforme os dados na sua organização de uma maneira totalmente nova (piloto)

Transforme dados com poucos cliques
(piloto)

Executar seu mecanismo de
processamento de dados (piloto)

Acompanhe o que seus mecanismos de
processamento de dados estão fazendo
(piloto)

Gerenciamento de resposta à emergência para saúde pública

Pré-requisitos para atualização para
Winter '21

Análise de dados
O Analytics inclui Relatórios e painéis, o Einstein Analytics e o Einstein Discovery. Faça o Einstein Discovery trabalhar de modo mais rápido
e fácil com Modelos de início rápido. Exporte seus dados brutos locais do Salesforce para o data lake do Snowflake sem necessidade de
uma ferramenta ETL de terceiros. Automatize algumas etapas manuais exigidas para atualizar seus modelos preditivos do Einstein
Discovery com uma atualização de modelo programada.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

apresentApresentação do nosso novo
nome para o Einstein Analytics: Tableau
CRM

Relatórios e painéis
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Assine para receber os resultados do
relatório por email (disponível ao
público em geral)

Adicione campos automaticamente a
tipos de relatório personalizados (beta)

Einstein Analytics

Configuração e integração de dados

Evite dados do Salesforce desatualizados no
Snowflake com Sync Out (beta)

Grave seus conjuntos de dados do Einstein
Analytics no Snowflake usando receitas
(disponível ao público em geral)

Preparar os dados com a próxima geração
do Preparador de dados (disponível ao
público em geral)

Crie colunas de fórmula calculadas com
mais funções no Preparador de dados

Calcule datas com transformações de data
e hora de clique, não código

Calcule rapidamente as estatísticas com
funções agregadas

Veja mais visualizações em receitas

Gerencie a segurança em nível de linha para
receitas do Preparador de dados

Edite um conjunto de dados com um clique
do Gerenciador de dados

Monitore e atualize aplicativos do Analytics
instalados automaticamente em
Configuração

Aplicativos e modelos pré-construídos

Melhore as percepções do desempenho de
vendas com o aplicativo de Revenue
Operations Analytics

Criação de aplicativos

41

Como e quando os recursos ficam disponíveis?Notas da versão do Salesforce Winter '21



Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Congele algumas colunas da tabela, role
pelas demais

Expanda ou recolha colunas agrupadas mais
rapidamente

Personalize ações de um clique para
dimensões

Obtenha percepções sobre dados
diretamente no Snowflake (disponível ao
público em geral)

Adicione precisão às suas percepções com
os dados de data e hora no seu fuso horário
local (beta)

Enfatize as métricas principais em texto do
painel com formatação condicional

Proteja os dados em painéis integrados com
filtros bloqueados ou ocultos

Economize tempo na criação e no
gerenciamento de painéis com
componentes de painel reutilizáveis (piloto)

Adicionar facetamento a mais dados em
painéis

Desenvolva modelos do Analytics para
instalação automática

Veja os downloads de dados do Einstein
Analytics em seus arquivos de log de evento

Einstein Discovery

Guie as ações do usuário com texto de
melhoria personalizado

Prever resultados em fórmulas de
automação de processos

Habilite alta cardinalidade para uma variável
em uma história

Determine visualmente se os seus dados
são distribuídos normalmente
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Atualize seus modelos regularmente com
a atualização automática

Mantenha-se informado com notificações
de alteração do conjunto de dados e filtros
aplicados

Integre previsões ao seu conjunto de dados
no Preparador de dados (Piloto)

Minimize o impacto distinto sobre suas
histórias com variáveis sensíveis

Comece rapidamente a criação de histórias
usando modelos

Obtenha modelos GBM e XGBoost mais
ajustados

Implemente modelos externos na sua
organização do Salesforce (piloto)

Crie modelos precisos usando algoritmos
de floresta aleatória (piloto)

Anote versões da história com descrições

Cancelar a criação de história durante a
análise

Carregar histórias do Einstein Discovery mais
rapidamente

foque Focar suas previsões no serviço de
previsões do Einstein

Análise para todos

Monitore métricas importantes com a Lista
de observação do Einstein Analytics
(disponível ao público em geral)

Assine os widgets do lens e painel para
atualizações de email oportunas (disponível
ao público em geral)

Controle quem compartilha imagens de
painel e do lens

Aplicativos móveis

O que há de novo no SAQL
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Obtenha suporte para ano fiscal no Einstein
Analytics (disponível ao público em geral)

Converta campos de diversos valores em
campos de string no SAQL (Beta)

Escreva consultas específicas do fuso horário
local com o fuso horário personalizado único
(beta)

Use as funções de conversão ASCII e
trigonometria em consultas SAQL

Acesse informações de data com mais
funções para dados do ano fiscal

Comércio
Confira o que há de novo no Gerenciamento de pedidos do Salesforce e no Lightning B2B Commerce.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Gerenciamento de pedido do Salesforce

Gerenciar exceções do processo

Gerenciar autorizações de mercadorias
devolvidas

Acesse fluxos de gerenciamento de
pedidos novos e alterados

Crie resumos do pedido cm números e
status personalizados

GerencGerenciar métodos de
pagamento personalizados

Lightning B2B Commerce

Permita aos usuários externos comprar
para ou gerenciar usuários em contas
gerenciadas externas

Use componentes de resumo do pedido
aprimorados
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Forneça informações de checkout
precisas com o tempo de vida

Conecte-se mais rapidamente com o
painel de integração do B2B Commerce

Apresente suas opções de entrega com
o componente Método de entrega

Dê aos compradores informações claras
sobre descontos por volume

Gerencie seu preço do B2B Commerce
no espaço de trabalho de precificação

Veja todos os seus produtos em um só
lugar e aja com relação a eles

Veja lojas associadas e gerencie a
capacidade de pesquisa em produtos

Associe seus grupos de compradores a
lojas para ver preços e direitos

Marque resultados da pesquisa da loja

Obtenha uma experiência sem
resultados da pesquisa sem esforço

Mostre ou oculte a trilha de navegação
nos Resultados da pesquisa de produto

Adicione todos os itens do carrinho,
altere o nome e exclua listas (beta)

Ignore erros de carrinho para sempre

Comunidades
Nossos duendes trabalharam duro nesta versão entregando novos recursos e melhorias. Estamos remodelando nossa imagem e
apresentando nosso novo nome: Experience Cloud. Aproveite critérios de público mais granulares que permitem variar as páginas de
detalhes do registro com base em campos do registro. O modelo Build Your Own (LWC) mais recente está repleto de alterações, incluindo
suporte para uma versão aprimorada do Lightning Locker, caminhos de URL personalizados e SEO. Os seus dados estão ainda mais
seguros com a imposição de várias configurações de usuário convidado que foram introduzidas em versões anteriores.
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Dê espaço Community Cloud, há um
novo protagonista no pedaço:
Apresentando o Experience Cloud

Comunidades do Lightning

Prepare sua comunidade para
alterações futuras no CSP

Gerencie suas páginas e URLs com o
menu Páginas

Aplique públicos a páginas de detalhes
do registro com critérios baseados em
registro

Imprima detalhes e listas do registro da
Comunidade do Lightning com a
visualização para impressão

Empacote menus de bloco em Soluções
Bolt

Permita a usuários externos gerenciar
outros usuários com contas gerenciadas
externas

Campo ID do tópico adicionado de volta
a componentes de tópicos

Produtividade do desenvolvedor

Crie experiências rápidas e eficientes
com o modelo baseado em LWC (piloto)

As comunidades agora dão suporte a
lightning:hasPageReference e valores
de campo padrão em
lightning:navigation

Usuário convidado

Proteger acesso ao registro do usuário
convidado não pode ser desabilitado
(Lançamento atrasado)

Atribua automaticamente registros
criados por usuários convidados a um
proprietário padrão (atualização
lançada anteriormente)
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Reduza permissões de objeto para
usuários convidados

Recusar a imposição das alterações de
permissões do objeto do usuário
convidado (atualização lançada
anteriormente)

Visualizar todos os usuários e outras
permissões removidas em perfis de
usuário convidado (Atualização lançada
anteriormente, aplicada)

Configuração Permitir que os usuários
vejam outros membros desta
comunidade desabilitada

Segurança aprimorada para imagens de
tópico gerenciado

Substituir permissões da entidade ao
usar <apex:inputField>

Segurança e compartilhamento

Permita a autenticação dos usuários por
SMS

Personalize notificações para trocar
endereços de email

Outras alterações

Sem mais teste de recursos de
Comunidades do Lightning no Internet
Explorer 11

Caminhos de site confiável para
comunidades do Lightning diferenciam
maiúsculas de minúsculas

Permitir que usuários usem perfis
externos padrão para se registrarem
automaticamente em comunidades e
portais (atualização lançada
anteriormente)

Componentes de Imagem e Resumo do
perfil e Configurações do usuário foram
substituídos
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Habilite o compartilhamento de artigo
para usuários da comunidade de alto
volume

Personalize comunidade com
configurações de código para chat
integrado e menu do canal

A Data da última modificação está de
volta

Salesforce CMS
Compartilhe seu conteúdo público com uma rede de entrega de conteúdo (CDN), importe imagens e documentos da sua unidade local
para o Salesforce CMS e organize seu conteúdo do CMS com pastas.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Apresente conteúdo do CMS com uma
Rede de entrega de conteúdo (CDN)

Importe imagens e documentos locais
para o Salesforce CMS

Organize o conteúdo do Salesforce CMS
com pastas

O Salesforce CMS agora é compatível
com artigos do Knowledge no
componente Coleções do CMS

Adicione conteúdo com mais facilidade
com o editor de rich text aprimorado

Aplicativos e guias do Salesforce CMS
são habilitados por padrão

Filtrar por tipo de conteúdo no
Salesforce CMS

Arquivos
Mude sua representação de arquivo na API REST do Connect do Adobe Flash para SVG.
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Alterar sua representação de arquivo na
API REST do Connect

Aplicativo móvel
Faça mais no aplicativo Salesforce móvel com o LaunchPad, linha de tempo de atividade e outros reforços de produtividade. Recursos
de notificação dão a você mais controle sobre suas notificações personalizadas. O Mobile Publisher para comunidades agora dá suporte
a notificações por push do Marketing Cloud (piloto). Experimente o futuro do CRM com alertas do Salesforce Anywhere em tempo real,
chat e ações sugeridas (beta).

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Aplicativo Salesforce móvel

Tudo o que há de novo no aplicativo Salesforce móvel

Os requisitos do aplicativo Salesforce móvel
mudaram

Criar atalhos para páginas essenciais dos
usuários

Navegar no aplicativo com rolagem
aprimorada

Acompanhar suas atividades com a linha
do tempo de atividade no iOS

Vá direto ao ponto com Destaques de
relatório

Veja o panorama geral com uma
visualização de calendário mensal

Facilite a maneira como seus usuários de
dispositivos móveis acessam painéis por
meio de uma página de registro

Acesse o Einstein Analytics em qualquer
lugar com o novo item de navegação móvel
para Android

Mantenha a produtividade com
componentes do Lightning do Financial
Services Cloud para dispositivos móveis
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

atualizaAtualizar o patch de segurança de
seus dispositivos Android

Atualizações da App Store e Google Play

Notificações

Exigir a permissão do usuário para a
ação Enviar notificação personalizada
(atualização)

Envie seus destinatários de notificação
personalizada para novos lugares com
a navegação de referência de página

Mobile Publisher

Configure notificações do Marketing
Cloud (piloto)

Use a câmera do dispositivo móvel para
ler códigos de barras (Beta)

Personalize a maneira como os usuários
navegam no aplicativo da Comunidade
(piloto)

Salesforce Anywhere

Personalização
Crie e teste fluxos com novas opções de layout e depuração e inicie fluxos quando os registros forem excluídos. Divida os detalhes do
registro e crie páginas do Lightning mais flexíveis com Formulários dinâmicos e Ações dinâmicas no Criador de aplicativo Lightning.
Recomende qualquer coisa a qualquer um com o Criador de recomendação do Einstein (beta).

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Fluxo do Lightning

Flow Builder

Acione um fluxo que seja executado antes
de um registro ser excluído

Depure erros de fluxo em organização de
sandbox como outro usuário
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Depure fluxos iniciados automaticamente
diretamente na tela (beta)

Posicione elementos de fluxo
automaticamente com o layout automático
(beta)

Melhorar o desempenho com fluxos
acionados por registro que executam
apenas para alterações específicas

Tomar um caminho de fluxo quando
determinadas alterações de registro forem
feitas

Use os operadores AND, OR e
personalizados em todos os elementos do
Flow Builder

Localize um erro do Flow Builder com um
simples clique em um link

Acesse facilmente dados de registro
relacionado em fluxos iniciados
automaticamente com acionadores

Use suas variáveis globais da sua
organização do Salesforce em qualquer
lugar em fluxos

Visualizar rótulos de campo de mesclagem
no Flow Builder

A configuração do modelo de texto é salva

Visualizações de tela de fluxo de
componentes de lista de opções e lista de
opções de seleção múltipla não são mais
interativos

Gerenciamento do Lightning Flow

Adote alterações de comportamento no
tempo de execução para fluxos e processos
individuais conforme sua conveniência

Veja rapidamente os quais acionadores de
seus fluxos na página de fluxos 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

Veja rótulos de fluxo e rótulos de tela em
logs de entrevista de fluxo

Execute fluxos no contexto do sistema sem
compartilhamento para acessar o objeto de
recomendação para usuários externos

Acione fluxos para execução quando um
proprietário de registro mudar no Salesforce
Classic

Extensões do Lightning Flow

Crie componentes da tela de fluxo que
funcionem para vários objetos (disponível
ao público em geral)

Configure mais facilmente componentes de
tela de fluxo personalizados (disponível ao
público em geral)

Configurar ações e componentes de tela de
fluxo personalizados que funcionem em
diversos objetos mais facilmente

Adicione facilmente ações a fluxos dos
serviços da Web públicos (piloto)

Atualizações da versão do Lightning Flow

Fazer entrevistas de fluxo pausado serem
retomadas no mesmo contexto com o
mesmo acesso de usuário (atualização)

Avaliar critérios com base em valores de
registro originais no Criador de processos
(atualização, adiada)

Habilitar salvamento parcial para ações
invocáveis (atualização, adiada)

Impor o acesso a dados em campos de
mesclagem de fluxo (atualização, adiada)

Fazer os fluxos respeitarem modificadores
de acesso para ações do Apex legadas
(atualização, adiada)

Desabilite regras para impor acesso explícito
à classe do Apex (atualização, adiada)
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Verificar variáveis de registro nulo ou valores
nulos de campos de relacionamento de
pesquisa em fórmulas de fluxo e processo
(atualização, adiada)

Impedir que atualizações de campo
automatizadas suprimam notificações por
email (atualização anteriormente liberada)

Melhorias no tempo de execução do
Fluxo e no processo na versão de API
50.0

Criador de aplicativo Lightning

Divida os detalhes do registro com
Formulários dinâmicos (disponível ao
público em geral)

Aproveite nova flexibilidade com ações
dinâmicas em desktop (GA e beta) e
dispositivos móveis

Analise o desempenho da sua página
do Lightning

Alterações da barra de ferramentas e
cabeçalho do Criador de aplicativo
Lightning

Obtenha tipos de registro ao empacotar
páginas do Lightning

O Desempenho do aplicativo (beta) em
Configurações do aplicativo Lightning
foi descontinuado

Aprimoramentos de acessibilidade do
Criador de aplicativo Lightning

Criadores do Einstein: Gere recomendações personalizadas (beta), teste o desempenho de sua previsão e mostre intervalo
de confiança e principais preditores em registros para previsões numéricas

Recomende qualquer coisa a qualquer
um com o Criador de recomendação do
Einstein (beta)

Criador de previsões do Einstein:
Torne-se um especialista sobre os
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

resultados de sua previsão em um
cartão de pontuação repleto de ações

Criador de previsões do Einstein: Testar
o desempenho de sua previsão
interativamente

Mostrar os principais preditores e
intervalo de confiança em registros para
previsões numéricas

Globalização

Entenda os erros de importação de
tradução com notificações por email
aprimoradas

Habilitar formatos de localidade de ICU
(atualização lançada anteriormente)

Conecte-se com clientes que falam e
leem khmer

Importe e exporte arquivos de tradução
de dados maiores

Envie apenas uma solicitação de
importação ou exportação de tradução
por vez

Perfis e permissões

Melhore a segurança da organização
com a opção de filtro do perfil

Confira a permissão Visualizar todos os
perfis

Restringir a clonagem de permissões
em perfis

Usar grupos de conjunto de permissões
na Professional Edition

Entenda a opção obrigatória de licença
de permissões personalizadas

Salesforce Connect
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Acesso restrito a autenticação em
credenciais nomeadas e origem de
dados externa

O Salesforce Connect está em
conformidade com a HIPAA

Mapeamentos de ID de objeto externo
sujeitos a expiração

Einstein Next Best Action

Armazene e criptografe dados de saúde
com o Einstein Next Best Action em
conformidade com HIPAA

Crie recomendações conduzidas por
evento usando gravações de chamada
de voz

Adicione Recomendações conduzidas
por IA para suas estratégias usando o
Criador de recomendação do Einstein
(beta)

Serviços externos

Gerencie e recrie registros de serviços
externos legados

A versão de Serviços externos legada
está sendo descontinuada

Compartilhamento

Implante padrões organizacionais e
regras de compartilhamento de critérios
juntos

A proteção do modelo de
compartilhamento e padrões
organizacionais dos usuários
convidados não pode ser desabilitada
(Lançamento atrasado)

Campos

Desabilitar a renderização de HTML em
rótulos de campo personalizados
(atualização)
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Gerenciar campos excluídos no
Lightning Experience

Tipos de metadados personalizados

Tipos de metadados personalizados dão
suporte a relacionamentos de tipos de
campo de localização geográfica

Veja entidades de relacionamento com
suporte ao criar tipos de metadados
personalizados

Configuração geral

Escolha o alinhamento da barra de
utilitários

Escolha quando mostrar a ação Enviar
para aprovação (disponível ao público
em geral e beta)

Alterações à IU de criação de tipo de
registro em configuração

Exigir permissão para visualizar nomes
de registro em campos de pesquisa
(atualização lançada anteriormente)

Desabilitar edições de objeto padrão no
perfil padrão (atualização)

Segurança, privacidade e identidade
Mantenha as políticas de segurança, privacidade e governança para várias organizações com a Central de segurança, agora disponível
ao público em geral. Visualize e gerencie o acesso a dispositivo móvel à sua organização com o Rastreamento de dispositivo móvel,
disponível ao público em geral. Novas organizações do Salesforce recebem um Meu domínio por padrão e as organizações existentes
devem definir um. Fique atento à sua organização com três novos Eventos de monitoramento em tempo real. Criptografe campos
associados a documentos de admissão de saúde e criptografe alguns documentos do Financial Services Cloud.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Autenticação e identidade

Implemente MFA com o assistente de
autenticação multifator
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Atualizamos para usar a terminologia
de autenticação multifator

Visualizar e revogar dispositivos com
Rastreamento de dispositivo móvel

Manter conjuntos de permissões e
grupos públicos ao usar o Identity
Connect

Realize solicitações entre origens a
pontos de extremidade OAuth

Proteger mensagens SAML quando o
Salesforce é o provedor de identidade

Atualize as solicitações SAML do
provedor de identidade para usar
nomes de sandbox em minúsculas

O fluxo de usuário-agente do OAuth 2.0
dá suporte ao URL de redirecionamento
mobileauth.salesforce.com para tokens
de atualização

ignorar Pular confirmação de identidade
na permissão de login foi esclarecido

Domínios

Implantar um Meu domínio
(atualização)

Defina um Meu domínio ao criar uma
nova organização do Salesforce

Estabilize URLs para Visualforce, Criador
de experiências, Site.com Studio e
Content Files (atualização, adiada)

A configuração que permite conexões
HTTP não seguras para sites foi
removida

Salesforce Shield

Criptografia de plataforma Shield: Criptografe dados associados a documentos e atualizações de versão descontinuada

Criptografar dados associados a
documentos de admissão de saúde
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Criptografe campos do documento de
identidade

Criptografar dados do Salesforce CPQ

Atualização de versão de Gerenciar
permissão de chaves de criptografia
removida do perfil do administrador
descontinuada (atualização lançada
anteriormente)

Monitoramento de eventos: Descontinuação da segurança da transação, novos eventos

Segurança da transação legada: fim da vida

Previna a perda de dados com o evento
BulkApiResult

Detecte anomalias nas consultas da API com
o novo ApiAnomalyEvent

Analise exceções inesperadas no aplicativo
Event Monitoring Analytics

Veja os downloads de dados do Einstein
Analytics em seus arquivos de log de evento

Correlacionar dados de ameaça mais
facilmente com o formato JSON
restruturado

Outras alterações

Alterações à seção de notas de versão
de segurança, privacidade e identidade

Simplifique o monitoramento da
política de segurança com a Central de
segurança (disponível ao público geral)

Revise e atualize suas criptografias TLS
1.2

A classe Apex Crypto dá suporte a
ECDSA

Customer 360 Truth
Saiba o que há de novo no Customer 360 Truth. Dê aos seus usuários mais opções de verificação de identidade e unificação de dados
para permitir interações personalizadas. E use um aplicativo para criar políticas para monitorar diversas organizações do Salesforce.
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Customer 360 Audiences

Customer 360 Data Manager

Identidade para clientes e parceiros

Permita que usuários, clientes e
parceiros da comunidade verifiquem as
respectivas identidades com o SMS

Exigir verificação quando usuários da
comunidade, parceiros e clientes
mudam de endereço de email
(atualização)

Dê seu toque pessoal nos emails de
verificação de alteração de endereço de
email da comunidade

Conformidade de dados e privacidade

Centro de privacidade

Fluxo de eventos de consentimento

Implantação
Envie personalizações de uma organização para outra adicionando esses componentes a conjuntos de alterações.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Novos componentes do conjunto de
alterações

Desenvolvimento
Quer você esteja usando componentes do Lightning, Visualforce, Apex ou as nossas APIs com sua linguagem de programação favorita,
essas melhorias o ajudarão a desenvolver excelentes aplicativos, integrações e pacotes para revender a outras organizações.
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Componentes do Lightning

Adicione botões personalizados ao
componente de base
lightning-input-rich-text (beta)

Pacotes de segunda geração dão
suporte a canais de mensagens do
Lightning

Aumentar o tempo limite para
armazenamento em cache no lado do
cliente

Componentes do Aura no namespace
ui estão sendo descontinuados

Alterações na API do DOM podem
requerer atualizações de teste da UI

Desenvolva componentes da tela de
fluxo que funcionem para vários objetos
(disponível ao público em geral)

Criar editores de propriedade
personalizados para componentes da
Web do Lightning (disponível ao público
em geral)

criarCriar editores de propriedade
personalizada que usam entradas
genéricas de SObject e SObject[] em
fluxos

Descontinuação do playground de
componentes da Web do Lightning

Atualizações de versão: Imposição para acesso baseado em perfil para classes do Apex @AuraEnabled e mais

Restringir o acesso a métodos do Apex
@AuraEnabled para usuários convidados e
do portal com base no perfil do usuário
(atualização, imposta)

Restringir o acesso a métodos do Apex
@AuraEnabled para usuários autenticados
com base no perfil do usuário (atualização,
imposta)
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Habilite as verificações de acesso de
dependência em componentes do
Lightning (atualização, descontinuada)

Usar "with sharing" em controladores do
Apex @AuraEnabled com compartilhamento
implícito (atualização, adiada)

Desabilitar o acesso a métodos não globais
de controlador do Apex em pacotes
gerenciados (atualização, adiada)

Aplicar modificadores de acesso em
propriedades do Apex na marcação de
componente do Lightning (atualização,
adiada)

Prevenir a criação de expressões de função
em componentes do Aura criados
dinamicamente (atualização, adiada)

Habilitar recursos estáticos seguros para
componentes do Lightning (atualização,
adiada)

Einstein Vision and Language

Download da especificação OpenAPI do
Einstein Vision and Language

Einstein Vision: O ponto de extremidade que retorna rótulos foi retirado e substituído

O ponto de extremidade do Einstein Vision
que retorna exemplos será substituído

Einstein Language: Crie modelos do Einstein Intent em mais idiomas

O ponto de extremidade do Einstein
Language que retorna exemplos será
substituído

Visualforce

Pacotes de segunda geração dão
suporte a canais de mensagens do
Lightning

Reduza seus URLs do Visualforce
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Prevenir chamadas de navegação de API
consecutivas em Páginas do Visualforce
(atualização, adiada)

O novo atributo em <apex:inputField>
substitui permissões de edição

Apex

Use o operador de navegação segura
para evitar exceções de ponteiro nulo

Atualize os recursos com um método
PATCH HTTP em chamadas do Apex

Enviar notificações personalizadas do
Apex

Detectar o contexto do tempo de
execução do Apex com RequestId e
Quiddity

Melhore o teste do Apex com os novos
métodos de erro do SObject

Exclua até 50 mil registros de objeto
grande em lote

Suporte aprimorado para a anotação
@namespaceAccessible

API

Faça solicitações do Composite mais
eficientes

Empacotamento

Visualizar a árvore de ancestrais do
pacote usando o Salesforce CLI

Agende e envie por atualizações por
push a pacotes gerenciados
desbloqueados e de segunda geração
(disponível ao público em geral)

Excluir pacotes e versões de pacote
indesejados

Receba notificações de erro de pacote
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Imposição de cobertura do código para
pacotes desbloqueados

Especifique metadados
desempacotados para Testes de criação
de versão do pacote (piloto)

Garanta que a autenticação multifator
esteja configurada para organizações
de gerenciamento de licença

Organizações de empacotamento de
ramificação não estão mais disponíveis

Organizações teste: Formato da organização e novos recursos

Crie organizações teste com mais
facilidade usando uma forma de
organização (beta)

Criar organizações teste com mais
recursos

Ferramentas de desenvolvimento de plataforma

Instale a versão de pré-lançamento do
Salesforce CLI

Lightning Design System: Ganchos de estilo e outros aprimoramentos de esquema de componente

Personalizar componentes com Ganchos
de estilo do sistema de design do
Lightning (beta)

A notação BEM com traços duplos está
sendo descontinuada

Atualizações de blueprint do esquema
de componente do Sistema de design
do Lightning

Parceiros de AppExchange

Veja que locais promovem atividade de
listagem com o resumo da atividade de
análise de mercado do AppExchange
por região

Teste as integrações personalizadas
usando o modo de simulação de Análise
de aplicativo do AppExchange
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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 alteração de dados

Aprimore mensagens de evento de
alteração com campos extras (beta)

Receba notificações de evento de
alteração para mais objetos

Eventos da plataforma

Gerencie as assinaturas do acionador
de evento de plataforma da interface
do usuário

Monitore o uso de entrega e publicação
de evento

Faça chamadas do Apex depois de
publicar mensagens de evento de
plataforma

Obter o status de operações de
publicação de evento de plataforma de
alto volume (beta)

Quip
Marque seus documentos do Quip integrados como modelos. Aumente a adoção de modelo com a nova Biblioteca de modelos no
Quip. Obtenha métricas de engajamento do usuário para ver como os usuários estão usando os modelos do Quip. Adicione menções
de dados do Salesforce ativas em linha a um documento ou planilha do Quip. Crie mapas de relacionamento híbridos do Salesforce e
do Quip.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Descubra os recursos do Quip para
Customer 360 com o pacote gerenciado
Quip Setup Starter

Gerencie seus modelos do Quip no Quip
e no Salesforce (biblioteca de modelos)

Use métricas para relatar o
engajamento do usuário com modelos
do Quip integrados
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Adicione campos de registro do
Salesforce a um documento do Quip
(menções de dados)

Crie um mapa de relacionamento no
Quip com os dados do Salesforce ativos

Use permissões de registro do
Salesforce para determinar o acesso a
documentos do Quip vinculados

Gerenciar dados do Salesforce ativos no
Quip

Teste a integridade de sua conexão do
Quip com o Salesforce

Personalize suas visualizações de lista
do Salesforce com filtros no Quip

Simplifique a configuração do Quip para
Customer 360, o processo de habilita e
outros aprimoramentos

Crie automações personalizadas com as
novas APIs do Quip

Pardot
Crie, envie e gerencie seus modelos de email e conteúdo de email com uma experiência de email aprimorada. Conecte-se ao Salesforce
CMS para hospedar e reutilizar imagens para marketing por email e obtenha métricas de distribuição nos registros de email que você
mais usa. Você também pode sincronizar novamente os clientes potenciais rapidamente depois de resolver erros de importação e
personalizar o marco de sucesso de Atribuições do Einstein.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Experiência de email do Pardot: Email remodelado

Crie conteúdo de email de engajamento
com facilidade

Adquira imagens do Salesforce CMS
para emails

Revise métricas de email agregadas no
Lightning Experience
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Visualize e teste um email no Lightning
Experience

Definir seu envio de email

Análise e relatório

Escolha um marco de sucesso para as
Atribuições do Einstein do Pardot

Entenda seu cliente com novos Insights
de campanha

Obter métricas do painel B2BMA mais
claras

Obtenha dados de campo personalizado
de cliente potencial mais rapidamente
(beta)

Veja taxas de clique e abertura de email
mais precisas no Pardot

Recalcule estatísticas de email de lista
com confiança

Ativos e domínios de marketing

Use o WordPress Block Editor
perfeitamente com o plug-in do Pardot

Autentique seu plug-in do WordPress
com o SSO do Salesforce

Proteger automaticamente novos
domínios de rastreador do Pardot

Personalizar os ativos do Pardot com
qualquer domínio de rastreador

Adicione listas de clientes potenciais da
lista relacionada de contatos em contas

Sincronizar clientes potenciais com
erros resolvidos mais facilmente

Obtenha dados mais limpos em
relatórios de influência da campanha
padrão

O ObjectChangeLog está sendo
descontinuado
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Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

preencherPreenchimento automático
do local do cliente potencial está
temporariamente indisponível

O suporte ao Pardot para Internet
Explorer 11 será descontinuado no dia
31 de dezembro de 2020

API do Pardot: Itens novos e alterados

API do Pardot versão 5 (beta)

Atualizações de versão e alertas de segurança
Veja atualizações e alertas importantes em um só lugar nas Atualizações de versão disponíveis ao público em geral. Adicionamos alguns
aprimoramentos para garantir que sua organização do Salesforce mantenha-se atualizada quanto a todas as alterações que afetam seu
desempenho, sua segurança e seus usuários.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Veja alterações da organização em um
local com atualizações da versão
(disponível ao público em geral)

Encontre alertas de segurança no
mesmo local que atualizações de versão

Atualizações de versão

myTrailhead
O Salesforce Identity para myTrailhead oferece o acesso rápido e fácil ao myTrailhead. Seus usuários não precisam se registrar com o
Salesforce Trailhead ou criar um perfil. O Salesforce Identity para myTralhead usa um provedor de autenticação que você controla, por
isso, ele permite que você conceda acesso ao myTrailhead e um público específico. Por exemplo, você pode oferecer o acesso ao
myTrailhead para seus usuários internos ou membros de sua comunidade.

Entre em contato
com a Salesforce

para ativar

Requer
configuração

pelo
administrador

Ativado para
administradores/
desenvolvedores

Ativado para
usuáriosRecurso

Fazer login no myTrailhead em uma
etapa fácil
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Navegadores suportados

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

NESTA SEÇÃO:

Navegadores e dispositivos compatíveis com o Lightning Experience

Consulte os navegadores e dispositivos compatíveis com o Lightning Experience.

Navegadores e dispositivos compatíveis com o Salesforce Classic

Consulte os navegadores e dispositivos compatíveis com o Salesforce Classic.

Navegadores compatíveis com o Einstein Analytics

Navegadores com suporte para o Einstein Analytics incluem aqueles com suporte para o Lightning Experience com as seguintes
diferenças: Não há suporte para o Analytics no Apple® Safari® e o Preparador de dados não tem suporte no Internet Explorer 11.

Navegadores e dispositivos compatíveis com o Lightning Experience
Consulte os navegadores e dispositivos compatíveis com o 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 o Salesforce Classic ou o Lightning Experience. 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 móvel quando você estiver trabalhando em um dispositivo móvel.

• Você pode acessar o Lightning Experience no Safari do iPad. Para obter mais informações, confira Considerações sobre o
Lightning Experience no Safari do iPad.

• O Lightning Experience não tem suporte para os modos incógnito ou outros modos de navegação privada.

Desktops e laptops
O Salesforce dá suporte aos seguintes navegadores. Garanta que seus navegadores estejam atualizados. Não há garantia de que outros
navegadores ou versões mais antigas de navegadores tenham suporte para todos os recursos.

Importante:  O suporte ao Internet Explorer 11 para acessar o Lightning Experience está sendo encerrado a partir da versão
Summer '16.

• Você poderá continuar a usar o IE11 para acessar o Lightning Experience até 16 de dezembro de 2017.

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

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

• Essa alteração não afeta o Salesforce Classic.
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Importante:  O suporte para a versão não Chromium do Microsoft Edge no Lightning Experience e no Salesforce Classic está
terminando em 31 de dezembro de 2020. O Lightning Experience e o Salesforce Classic continuam a dar suporte ao Microsoft
Edge Chromium para Windows.

Apple®

Safari®
Mozilla®

Firefox®
Google
Chrome™

Microsoft®
Edge
Chromium

Microsoft®
Edge (não
Chromium)

Microsoft®
Internet
Explorer®

Suporte para a
versão de

Suporte para a
versão de

Suporte para a
versão de

Suporte para a
versão de

Suporte para a
versão de

IE 11 apenas (EOL
31 de dezembro
de 2020)

Lightning
Experience

navegador
estável mais
recente

navegador
estável mais
recente

navegador
estável mais
recente

navegador
estável mais
recente

navegador
estável mais
recente (EOL em
31 de dezembro
de 2020)

Suporte para a
versão de

Suporte para a
versão de

Suporte para a
versão de

Suporte para a
versão de

Suporte para a
versão de

IE 11 apenas (EOL
31 de dezembro
de 2020)

Comunidades do
Lightning

navegador
estável mais
recente

navegador
estável mais
recente

navegador
estável mais
recente

navegador
estável mais
recente

navegador
estável mais
recente

NãoNãoNãoNãoNãoNãoConsiderações
especiais de
configuração?

SimSimNãoSimSimSimLimitações?

Nota: O fornecedor do navegador define "mais recente" para o próprio navegador. Consulte o fornecedor do seu navegador para
determinar a versão mais recente disponível.

Tablets
Use o Safari da Apple no iPadOS (iOS 13.x) ou posterior. Não há suporte para a orientação de retrato nem para a troca de orientação no
Lightning Experience no Safari do iPad. Use a orientação de paisagem e maximize seu navegador Safari para a largura total. Para evitar
troca de orientação, ative a trava de rotação do iPad.

Damos suporte apenas ao aplicativo Salesforce móvel para tablets baseados em Android.

Aplicativo Salesforce
móvel

Outros navegadoresGoogle Chrome™Apple® Safari®

Com suporteSem suporteSem suporteCom suporteiPadOS

Com suporteSem suporteSem suporteN/AAndroid

Nota:  O Salesforce roda em laptops habilitados para toque, incluindo dispositivos Microsoft Surface e Surface Pro, como laptops
ao invés de tablets. Não é possível acessar o aplicativo Salesforce móvel nesses dispositivos. Os usuários sempre são redirecionados
para a experiência de site completo que está habilitada para eles: Lightning Experience ou Salesforce Classic. Apenas entradas de
teclado e mouse padrão são compatíveis com esses tipos de dispositivos.
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Telefones
Para a melhor experiência, use o aplicativo Salesforce móvel.

CONSULTE TAMBÉM:

Sem mais teste de recursos de Comunidades do Lightning no Internet Explorer 11

Navegadores e dispositivos compatíveis com o Salesforce Classic
Consulte os navegadores e dispositivos compatíveis com o Salesforce Classic.

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

Nota:  Não há suporte ao uso do Salesforce Classic em um navegador móvel. Em vez disso, recomendamos o uso do aplicativo
Salesforce móvel quando você estiver trabalhando em um dispositivo móvel.

Importante:  O suporte para a versão não Chromium do Microsoft Edge no Lightning Experience e no Salesforce Classic está
terminando em 31 de dezembro de 2020. O Lightning Experience e o Salesforce Classic continuam a dar suporte ao Microsoft
Edge Chromium para Windows.

Apple®
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Firefox®
Google
Chrome™

Microsoft®
Edge
Chromium

Microsoft®
Edge (não
Chromium)

Microsoft®
Internet
Explorer®

Suporte para a
versão de

Suporte para a
versão de

Suporte para a
versão de

Suporte para a
versão de

Suporte para a
versão de

Somente IE 11Salesforce Classic

navegadornavegadornavegadornavegadornavegador
estável mais
recente

estável mais
recente

estável mais
recente

estável mais
recente

estável mais
recente (EOL em
31 de dezembro
de 2020)

Sem suporteSuporte para a
versão de

Suporte para a
versão de

Suporte para a
versão de

Suporte para a
versão de

Somente IE 11Console do
Salesforce Classic

navegadornavegadornavegadornavegador
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recente (EOL em
31 de dezembro
de 2020)

NãoSimNãoNãoNãoSimConsiderações
especiais de
configuração?

SimNãoNãoSimSimSimLimitações?

Nota: O fornecedor do navegador define "mais recente" para o próprio navegador. Consulte o fornecedor do seu navegador para
determinar a versão mais recente disponível.
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Navegadores compatíveis com o Einstein Analytics
Navegadores com suporte para o Einstein Analytics incluem aqueles com suporte para o Lightning Experience com as seguintes diferenças:
Não há suporte para o Analytics no Apple® Safari® e o Preparador de dados não tem suporte no Internet Explorer 11.

Salesforce em geral: Notas de versão na Ajuda do Salesforce,
autenticação multifator, personalização do Einstein Search e Salesforce
Anywhere (beta)

A partir de quarta-feira, 4 de novembro de 2020, encontre as Notas de versão do Salesforce na Ajuda do Salesforce, o mesmo local que
você acessa para obter ajuda e consultar as notas de versão para Commerce Cloud, Marketing Cloud e Customer 360. Use o assistente
de autenticação multifator (MFA) para ajudar a distribuir MFA para seus usuários. Obtenha resultados de pesquisa personalizados com
base em sua atividade, local e outros fatores, com o Einstein Search. Experimente o futuro do CRM com alertas do Salesforce Anywhere
em tempo real, chat e ações invocáveis do Lightning Flow (beta). Além disso, leia nossos guias do Customer 360 e kits de solução para
ajudá-lo a resolver casos de negócio complexos, adicionar temas personalizados à orientação no aplicativo, exibir páginas específicas
da pesquisa a participantes com base em dados e muito mais.

NESTA SEÇÃO:

Aproveite os novos recursos e uma melhor experiência do usuário com notas de versão na Ajuda do Salesforce

As principais Notas de versão do Salesforce foram movidas para a Ajuda do Salesforce e armazenadas com nossa ajuda e outros
conteúdos técnicos, além das notas de versão para o Commerce Cloud, o Marketing Cloud e o Customer 360.

Download de PDFs de notas de versão para versões do Salesforce anteriores à versão Winter '16

Buscando notas de versão para versões do Salesforce antes de Winter '16? Clique nestes links para fazer download delas em PDF.

Autenticação multifator: proteger o acesso à conta

As alterações e desafios que enfrentamos neste ano tornam ainda mais importante implementar fortes medidas de segurança que
protejam seu negócio e seus clientes. Em meio à crescente complexidade do panorama de segurança atual, apenas as credenciais
do usuário não são mais adequadas para proteger contra acesso à conta não autorizado. Para aumentar a proteção contra ameaças
como ataques de phishing e roubo de credenciais, recomendamos fortemente ativar a autenticação multifator (MFA). Estamos aqui
para ajudá-lo a fazer a transição com o novo Assistente de autenticação multifator.

Pesquisa: Encontre informações mais rapidamente e obtenha os resultados mais relevantes

Aumente sua produtividade usando Pesquisar. Encontre os registros desejados com mais facilidade e adotar a ação certa usando a
página de resultados da pesquisa.

Salesforce Anywhere: Planeje e acelere seu negócio em tempo real (beta)

O Salesforce Anywhere é a experiência futura do CRM, tornando o Salesforce em tempo real. Receba alertas de alterações aos dados
do Salesforce que são importantes para você. Atualize seus dados do Salesforce em apenas alguns toques com ações sugeridas.
Colabore no contexto com chat. Pesquise e veja seus dados do Salesforce. Integre chat e alertas do Salesforce Anywhere a seus
processos comerciais com o Lightning Flow e o Criador de processos.

Integrações entre nuvens: guias do Customer 360, Kits de soluções

Explore a arquitetura entre nuvens do Salesforce e identifique e resolva casos de uso de negócio complexos.

Engajamento do Lightning Experience: Orientação no aplicativo e menu de ajuda

Adicione orientação no aplicativo a mais lugares em seus aplicativos. Use cores de tema personalizadas para dar destaque à sua
orientação no aplicativo. Compartilhe facilmente links diretos a orientação no aplicativo. Mostre mais recursos personalizados no
menu de ajuda. Os usuários podem pesquisar módulos do Trailhead diretamente no menu de Ajuda.
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Salesforce Surveys: Experiência de participante aprimorada, modelos de pesquisa e muito mais

Aprimore a experiência do participante usando campos de mesclagem em emails de convite para a pesquisa. Use variáveis para
decidir que páginas seus participantes veem com base nos dados da organização do Salesforce. Os participantes agora podem ler
e responder a pesquisas em idiomas com leitura da direita para a esquerda. Participantes que recusarem emails não recebem convites
para pesquisa por email. Como um designer de pesquisa, você agora pode criar pesquisas de modelo. Ao copiar uma pesquisa
traduzida, as traduções são transferidas para a nova pesquisa. Reordene facilmente as perguntas em uma página da pesquisa.

Lightning Scheduler: Interação controlada e direta com Calendários externos, Fluxos integrados, Maior flexibilidade de agendamento
e muito mais

Use os recursos do desenvolvedor fornecido para escrever compromissos e ler eventos de modo direto e seguro em calendários
externos. Agende compromissos de uma maneira totalmente nova integrando fluxos do Lightning Scheduler a páginas de registro.
Aproveite maior flexibilidade de programação associando políticas de programação personalizadas a fluxos do Lightning Scheduler
com a nova variável SchedulingPolicyName.

Prepare-se para as Alterações do Microsoft Edge no comportamento de cookies do SameSite que podem causar interrupções nas
integrações do Salesforce

O Microsoft Edge está alterando o comportamento de cookies entre domínios padrão (SameSite). As alterações do SameSite
estão acontecendo no projeto Chromium, no qual o Microsoft Edge é baseado. Essa alteração aprimora a segurança e a privacidade,
mas exige que clientes e parceiros testem as integrações personalizadas do Salesforce que dependem de cookies. Damos suporte
ao esforço contínuo para melhorar a privacidade e a segurança em toda a Web. Atualizamos o atributo SameSite  nos cookies
definidos pelo Salesforce. As correções estão na versão Winter '21 e elas se aplicam ao Microsoft Edge 86 e posterior.

Prepare-se para as alterações do Firefox no comportamento de cookies do SameSite que podem causar interrupções nas integrações
do Salesforce

O Firefox está alterando o comportamento de cookies entre domínios padrão (SameSite). Essa alteração aprimora a segurança
e a privacidade, mas exige que clientes e parceiros testem as integrações personalizadas do Salesforce que dependem de cookies.
Damos suporte ao esforço contínuo para melhorar a privacidade e a segurança em toda a Web. Atualizamos o atributo SameSite
nos cookies definidos pelo Salesforce. As correções estão na versão Winter '21 e estão prontas para quando o Firefox implementar
as alterações do SameSite.

Faça mais com o aplicativo Optimizer

O aplicativo Optimizer agora tem ainda mais funcionalidades para aprimorar a implementação da organização do Salesforce. Use
dois novos recursos para agendar execuções automáticas e visualizar o histórico da métrica da organização e acesse sete novas
métricas para melhorar a segurança.

Veja mais informações de registro nos Painéis de destaques

Focalizar um campo de relacionamento de pesquisa em uma página de registro exibe os sete primeiros campos do layout compacto
em um painel de destaques. Antes, o painel de destaques exibia apenas os cinco primeiros campos.

Alterações de IU para Componentes da Web do Lightning

Para aprimorar a capacidade de uso e o desempenho, alguns componentes foram alterados de componentes do Aura para
Componentes da Web do Lightning (LWC). Objetos personalizados, alguns objetos padrão e alguns elementos da interface de
usuário, como as listas relacionadas, foram atualizados para o LWC. Não deve haver reduções na funcionalidade, mas você poderá
perceber algumas pequenas diferenças na IU.

Alterações de IU para clonar registros

A interface de clonagem de registros agora garante que os detalhes de registro corretos apareçam. Anteriormente, a caixa de diálogo
de clonagem de registros também exibia campos de somente leitura relevantes apenas para o registro original cujos valores não
eram realmente clonados para o novo registro. Além disso, ao usar a navegação do console, a ação de clonagem agora é aberta em
uma subguia em vez de em uma caixa de diálogo.

A funcionalidade de Lixeira está sendo removida

Para evitar problemas de desempenho, removemos a funcionalidade de pesquisa da Lixeira.
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Acessar páginas de configuração e do Visualforce no Apple® Safari

Para proteger a privacidade do usuário, a configuração de privacidade Impedir rastreamento entre sites é habilitada por padrão no
Apple Safari versão 13.1 e posterior. Essa configuração impede que algumas páginas de Configuração e do Visualforce sejam exibidas
adequadamente. Nas páginas de Configuração afetadas, uma nova mensagem na tela e um link permitem que você acesse o
conteúdo da página recarregando a página no Salesforce Classic. Para páginas do Visualforce, você pode alterar alguns metadados
de organização para que essas páginas sejam exibidas adequadamente.

O Cisco Webex está sendo descontinuado

A descontinuação do Cisco Webex está agendada para começar em 9 de outubro de 2020 como parte da versão Winter '21.

O Skype está sendo descontinuado

A descontinuação do Skype está agendada para começar em 9 de outubro de 2020 como parte da versão Winter '21.

Continuar trabalhando com diálogos focados em guia (atualização, adiada)

Essa atualização, lançada na versão Winter '20, estava programada para ativação automática na versão Winter '21, mas foi adiada
para a versão Winter '22. Em aplicativos de console do Lightning, os diálogos não o impedem mais de interagir com o restante da
interface do usuário. Essa atualização de versão limita o foco dos diálogos acionados por uma guia ou subguia do espaço de trabalho
a apenas a guia que os acionaram.

Reabrir negócios de maneira transparente com cartões de confiança digitais

Demonstre a seus clientes como você os mantém seguros à medida que seu negócio reabre durante a COVID-19. Cartões de confiança
digitais são uma ótima maneira de fornecer aos clientes a tranquilidade nesses tempos incertos. Crie um cartão de confiança para
cada um de seus locais de negócios e publique-os em seu site da Web. Cada cartão de confiança exibe as medidas de confiança ou
protocolos de segurança para COVID-19 que seus negócios seguem.

Aproveite os novos recursos e uma melhor experiência do usuário com
notas de versão na Ajuda do Salesforce
As principais Notas de versão do Salesforce foram movidas para a Ajuda do Salesforce e armazenadas com nossa ajuda e outros conteúdos
técnicos, além das notas de versão para o Commerce Cloud, o Marketing Cloud e o Customer 360.

Onde: Sua melhor experiência com as Notas de versão da Ajuda do Salesforce está em seu desktop porque alguns recursos ainda não
estão disponíveis para tablet ou dispositivo móvel.

Quando: As notas de versão estão disponíveis no formato HTML na Ajuda do Salesforce, da versão Spring '16 à Winter '21. Notas de
versão para versões anteriores estão disponíveis no formato PDF. O portal de Notas de versão do Salesforce original será descontinuado
em julho de 2021.

Por quê: De maneira simples, as Notas de versão na Ajuda do Salesforce fornecem a melhor experiência para vocês, nossos clientes.
Continue desfrutando dos recursos que você conhece e ama, como a alteração de versão e os downloads de PDF fáceis, ao mesmo
tempo que recebe melhores opções de pesquisa, filtragem, registro de caso, feedback e muito mais. Encontre tudo em uma interface
mais simples e fácil de usar.

Como: Acesse help.salesforce.com e clique no bloco Notas de versão para a versão atual do Salesforce. Para encontrar tópicos para o
recurso no qual você está interessado, é possível navegar pelo índice (1) ou digitar termos de pesquisa (2) para obter uma lista de
resultados. Filtre esses resultados se precisar (3).

Ou encontre tópicos que desejar filtrando (3) primeiro. Apenas clique no ícone de Filtro. Filtros incluem Experiência: Salesforce Classic,
Lightning Experience e móvel. E há filtros para edições do Salesforce, áreas de produto e impacto do recurso, como Habilitado para
usuários, Habilitado para administradores e assim por diante. Usados sozinhos, os filtros expandem a tabela de notas de versão de
conteúdo com tópicos correspondentes destacados. Para pesquisar pelo conteúdo filtrado e gerar uma lista de resultados da pesquisa
com seus filtros selecionados aplicados.
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Deseja verificar as notas de versão para uma versão diferente? Basta selecionar a versão (4). Para fazer download das notas de versão em
PDF para a versão que está visualizando, clique em PDF (5).

Tem um feedback? Nós agradecemos! Conte-nos sobre sua experiência em geral publicando no grupo Trailblazers de preparo para a
versão ou envie-nos um tweet em @salesforcedocs. Para tópicos de notas de versão, você tem as mesmas opções que os tópicos de
ajuda: polegar para cima ou para baixo. Você pode incluir especificações no campo Comentários.

CONSULTE TAMBÉM:

Download de PDFs de notas de versão para versões do Salesforce anteriores à versão Winter '16

Blog: As notas de versão do Salesforce têm um novo lar: Ajuda do Salesforce!
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Download de PDFs de notas de versão para versões do Salesforce
anteriores à versão Winter '16
Buscando notas de versão para versões do Salesforce antes de Winter '16? Clique nestes links para fazer download delas em PDF.

• Spring '14

• Summer '14

• Winter '15

• Spring '15

• Summer '15

CONSULTE TAMBÉM:

Aproveite os novos recursos e uma melhor experiência do usuário com notas de versão na Ajuda do Salesforce

Blog: As notas de versão do Salesforce têm um novo lar: Ajuda do Salesforce!

Autenticação multifator: proteger o acesso à conta
As alterações e desafios que enfrentamos neste ano tornam ainda mais importante implementar fortes medidas de segurança que
protejam seu negócio e seus clientes. Em meio à crescente complexidade do panorama de segurança atual, apenas as credenciais do
usuário não são mais adequadas para proteger contra acesso à conta não autorizado. Para aumentar a proteção contra ameaças como
ataques de phishing e roubo de credenciais, recomendamos fortemente ativar a autenticação multifator (MFA). Estamos aqui para
ajudá-lo a fazer a transição com o novo Assistente de autenticação multifator.

Nota:  Em versões anteriores, a autenticação multifator chamava-se autenticação de dois fatores.

MFA exige que os usuários provem que são quem dizem ser fornecendo uma ou mais comprovações (ou fatores) ao fazerem login. Um
fator é algo que o usuário sabe, como combinação de nome de usuário e senha. Outros fatores são métodos de verificação que o usuário
tem em sua posse, como o aplicativo Salesforce Authenticator ou uma chave de segurança física. Ao vincular o acesso do usuário a vários
tipos de fatores diferentes, é muito mais difícil para alguém mal-intencionado acessar seu ambiente do Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Conduza sua implementação da autenticação multifator de um só lugar

É hora de adicionar outra camada de proteção para suas contas do Salesforce. Conheça o Assistente de autenticação multifator, seu
centro para todas as etapas, ferramentas e recursos recomendados para implantar MFA para seus usuários. O assistente o guia por
todo o processo: da avaliação dos requisitos e do planejamento do projeto até o lançamento da MFA e o suporte às necessidades
pós-distribuição dos usuários.

Alterado o nome dos rótulos e das permissões do usuário da autenticação de dois fatores em Configuração

Para todos os produtos do Salesforce, descontinuamos a terminologia de autenticação de dois fatores (2FA) e passamos para o
termo padrão do setor de autenticação multifator (MFA). Para alinhar o Lightning Experience e o Salesforce Classic com essa alteração,
alteramos o nome das permissões de usuário de autenticação de dois fatores. Também alteramos todas as referências a 2FA e dois
fatores nas documentações de Configuração e do Salesforce, incluindo Ajuda do Salesforce, Guia de segurança do Salesforce e
Documentação dos desenvolvedores do Salesforce. Essa atualização é apenas uma mudança de terminologia, toda a funcionalidade
permanece igual.
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Conduza sua implementação da autenticação multifator de um só lugar
É hora de adicionar outra camada de proteção para suas contas do Salesforce. Conheça o Assistente de autenticação multifator, seu
centro para todas as etapas, ferramentas e recursos recomendados para implantar MFA para seus usuários. O assistente o guia por todo
o processo: da avaliação dos requisitos e do planejamento do projeto até o lançamento da MFA e o suporte às necessidades pós-distribuição
dos usuários.

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

Quando: O novo Assistente de autenticação multifator está disponível em Configuração para todas as organizações de modo contínuo
entre 18 de setembro de 2020 e 17 de outubro de 2020.

Quem: Para usar o Assistente, você precisa das permissões de usuário Visualizar configuração e Personalizar aplicativo.

Por quê: Para facilitar o gerenciamento, o assistente de autenticação multifator divide seu projeto de MFA em três fases. Cada fase
fornece instruções passo a passo e recursos que lhe dão orientação e melhores práticas.

Em cada fase, as etapas são organizadas em estágios que mantêm tudo organizado, ajuda você a monitorar seu progresso e inspira
confiança de que nada importante seja negligenciado.

Como: Acesse o Assistente de autenticação multifator em Configuração no Lightning Experience. No topo do menu, clique em Assistente
de autenticação multifator.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Conheça o Assistente de autenticação multifator
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Alterado o nome dos rótulos e das permissões do usuário da autenticação de dois
fatores em Configuração
Para todos os produtos do Salesforce, descontinuamos a terminologia de autenticação de dois fatores (2FA) e passamos para o termo
padrão do setor de autenticação multifator (MFA). Para alinhar o Lightning Experience e o Salesforce Classic com essa alteração, alteramos
o nome das permissões de usuário de autenticação de dois fatores. Também alteramos todas as referências a 2FA e dois fatores nas
documentações de Configuração e do Salesforce, incluindo Ajuda do Salesforce, Guia de segurança do Salesforce e Documentação dos
desenvolvedores do Salesforce. Essa atualização é apenas uma mudança de terminologia, toda a funcionalidade permanece igual.

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

O quê: Em Configuração, atualizamos os nomes de permissão do usuário de autenticação de dois fatores. Também atualizamos os
rótulos para caixas de seleção relacionadas a 2FA, opções da lista de opções e dicas de ferramentas, descrições e outras mensagens no
aplicativo.

Nota:  Nomes de objeto relacionados a 2FA e nomes de campo na API SOAP, incluindo TwoFactorInfo, TwoFactorMethodsInfo e
TwoFactorTempCode, não mudaram.

Como: Estes nomes de permissão do usuário foram atualizados:

Novo nome da permissãoNome da permissão original

Gerenciar autenticação multifator na APIGerenciar autenticação de dois fatores na API

Gerenciar autenticação multifator na interface do usuárioGerenciar autenticação de dois fatores na interface do usuário

Autenticação multifator para logins na APIAutenticação de dois fatores para logins na API

Autenticação multifator para Logins da interface do usuárioAutenticação de dois fatores para Logins da interface do usuário

Na página Verificação de identidade em Identidade, estes rótulos foram atualizados:

Novo rótuloRótulo original

Exigir verificação de identidade durante o registro de autenticação
multifator (MFA)

Exigir verificação de identidade durante o registro de autenticação
de dois fatores (2FA) (caixa de seleção)

Gerenciar autenticação multifator na APIGerenciar autenticação de dois fatores na API (na seção Políticas
no nível de segurança da sessão)

Gerenciar autenticação multifator na interface do usuárioGerenciar autenticação de dois fatores na Interface do usuário (na
seção Políticas no nível de segurança da sessão)

Na página Configurações da sessão em Segurança, estes rótulos foram atualizados:

Novo rótuloRótulo original

Exigir verificação de identidade durante o registro de autenticação
multifator (MFA)

Exigir verificação de identidade durante o registro de autenticação
de dois fatores (2FA) (caixa de seleção)

Autenticação multifatorAutenticação de dois fatores (opção na seção Níveis de segurança
da sessão)
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Também fizemos estas atualizações de rótulo:

• Nas páginas Políticas de segurança da transição, a ação autenticação de dois fatores agora se chama autenticação multifator.

• Nas páginas Configurações da sessão e Verificação de identidade, a caixa de seleção Permitir que os usuários façam a autenticação
com uma chave de segurança física (U2F) agora se chama Permitir que os usuários verifiquem a identidade com uma chave de
segurança física (U2F).

• Na página de detalhes do usuário em Configuração, e na página Detalhes do usuário avançado em um perfil do usuário, o Registro
de aplicativo: A opção Gerador de senha de uso único agora se chama Registro de aplicativo: Autenticador de senha de uso único.

Pesquisa: Encontre informações mais rapidamente e obtenha os resultados
mais relevantes
Aumente sua produtividade usando Pesquisar. Encontre os registros desejados com mais facilidade e adotar a ação certa usando a
página de resultados da pesquisa.

NESTA SEÇÃO:

Obtenha resultados de pesquisa para objetos recentemente pesquisáveis

Você pode pesquisar por mais objetos e campos em sua organização.

Obtenha melhores resultados da pesquisa para o campo de nome em idiomas asiáticos

Pesquise pelo nome de qualquer objeto em chinês, japonês, coreano ou Tai e receba os resultados da pesquisa que você está
esperando. A pesquisa mudou como ela divide nomes em tokens. Agora você pode inserir um nome completo ou parte de um
nome e receberá os registros certos. Por exemplo, pesquise por um contato pelo sobrenome e a pesquisa encontrará o contato que
você procura. Esse novo método de criação de tokens se aplica apenas ao campo de nome de um objeto, não a qualquer outro
campo de texto.

Obtenha resultados de pesquisa para objetos recentemente pesquisáveis
Você pode pesquisar por mais objetos e campos em sua organização.

Onde: Essas alterações aplicam-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic.

Os objetos a seguir agora são pesquisáveis:

OndeObjeto

Edições Bens de consumo, Professional, Unlimited e Enterprise no
Lightning Experience

Recomendação de visita AI

Edições Bens de consumo, Professional, Unlimited e Enterprise no
Lightning Experience

Solicitação de recomendações de visita AI

Edições Field Service, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer no Salesforce Classic e no Lightning Experience

Garantia de ativos

Edições Employee 360, Enterprise e Unlimited no Lightning
Experience (requer a licença de complemento do Command Center
do local de trabalho)

Crise

Edições Field Service, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer no Salesforce Classic e no Lightning Experience

Relatório de despesas
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OndeObjeto

Edições Field Service, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer no Salesforce Classic e no Lightning Experience

Entrada no relatório de despesas

Edições Commerce Cloud, Enterprise, Unlimited e Developer no
Salesforce Classic e no Lightning Experience

Tipo de método de pagamento do provedor do gateway

Edições Employee 360, Enterprise e Unlimited no Lightning
Experience (requer a licença de complemento do Command Center
do local de trabalho)

Unidade de organização interna

Edições Health Cloud, Enterprise, Performance e Unlimited no
Lightning Experience

Resultado de leitura de documento do OCR

Edições Commerce Cloud, Enterprise, Unlimited e Developer no
Lightning Experience

Exceção de processo

Edições Field Service, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer no Salesforce Classic e no Lightning Experience

Termo de garantia do produto

Edições Health Cloud, Enterprise, Performance e Unlimited no
Lightning Experience

Documento recebido

Edições Financial Services Cloud, Professional, Enterprise e
Unlimited no Lightning Experience

Solicitação de empréstimo residencial

Obtenha melhores resultados da pesquisa para o campo de nome em idiomas
asiáticos
Pesquise pelo nome de qualquer objeto em chinês, japonês, coreano ou Tai e receba os resultados da pesquisa que você está esperando.
A pesquisa mudou como ela divide nomes em tokens. Agora você pode inserir um nome completo ou parte de um nome e receberá
os registros certos. Por exemplo, pesquise por um contato pelo sobrenome e a pesquisa encontrará o contato que você procura. Esse
novo método de criação de tokens se aplica apenas ao campo de nome de um objeto, não a qualquer outro campo de texto.

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

Por quê: Palavras de idiomas asiáticos não possuem um espaço em branco, portanto, o mecanismo de pesquisa usa um método especial
de divisão de nomes em tokens para melhores resultados da pesquisa.

Salesforce Anywhere: Planeje e acelere seu negócio em tempo real (beta)
O Salesforce Anywhere é a experiência futura do CRM, tornando o Salesforce em tempo real. Receba alertas de alterações aos dados do
Salesforce que são importantes para você. Atualize seus dados do Salesforce em apenas alguns toques com ações sugeridas. Colabore
no contexto com chat. Pesquise e veja seus dados do Salesforce. Integre chat e alertas do Salesforce Anywhere a seus processos comerciais
com o Lightning Flow e o Criador de processos.

Nota:  O Salesforce Anywhere é um Serviço não GA e não um "Serviço" ou parte dos "Serviços", conforme definido no Contrato
de assinatura mestre Salesforce ("MSA") com a Salesforce. Esse serviço não GA está sujeito aos termos e condições do Contrato de
pesquisa piloto universal ("UPRA"), incluindo o Adendo de processamento de dados ao UPRA. O uso desse Serviço não GA é feito
a seu critério, e qualquer decisão de compra deve ser tomada apenas com base nos produtos e recursos do Salesforce disponíveis
ao público em geral. A disponibilidade automática do Salesforce Anywhere depende do seu MSA com o Salesforce e do tipo de
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serviços que você comprou. Caso você não veja o Salesforce Anywhere em Configuração, entre em contato com o executivo de
conta para obter acesso ao Salesforce Anywhere.

Conheça os recursos mais recentes em Notas de versão do Salesforce Anywhere.

CONSULTE TAMBÉM:

Visão geral do Salesforce Anywhere

Integrações entre nuvens: guias do Customer 360, Kits de soluções
Explore a arquitetura entre nuvens do Salesforce e identifique e resolva casos de uso de negócio complexos.

NESTA SEÇÃO:

Conheça os guias do Customer 360

Os Guias do Customer 360 unem ativos para executivos de alto nível, líderes de linha de negócios, arquitetos e desenvolvedores
para promover a transformação digital e engajar os clientes.

Conheça os guias do Customer 360
Os Guias do Customer 360 unem ativos para executivos de alto nível, líderes de linha de negócios, arquitetos e desenvolvedores para
promover a transformação digital e engajar os clientes.

Por quê: Explore processos relevantes de gerenciamento de mudanças, examine a arquitetura do Salesforce, mapeie funcionalidades
de negócio para soluções e resolva casos de uso de negócio críticos que cruzam nuvens e produtos. Cada guia contém ativos organizados
de todo o Salesforce.

• Histórias do cliente

• Manuais de estratégia

• Informações de gerenciamento de mudanças

• Liderança de opinião

• Esquemas do setor

• Arquiteturas de referência

• Arquiteturas de solução

• Cenários de negócio

• Kits de solução

Como: Localize os guias do Customer 360 em https://trailhead.salesforce.com/guides.

NESTA SEÇÃO:

Transformar a experiência do cliente

Proporcione experiências do cliente originais e personalizadas que promovam o aumento de compradores individuais, promova o
tráfego no site e gere maior demanda com o Guia para Transformar a experiência do cliente do Customer 360.

Transformar a experiência do cliente
Proporcione experiências do cliente originais e personalizadas que promovam o aumento de compradores individuais, promova o
tráfego no site e gere maior demanda com o Guia para Transformar a experiência do cliente do Customer 360.
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Por quê: Empresas que não se engajam com os clientes no momento certo têm dificuldades para acompanhar a concorrência. Este
guia o ajuda a identificar as metas para transformação digital, avaliar as necessidades do negócio, mapear suas metas e gerar soluções.

Como: Acesse o Guia para Transformar a experiência do cliente completo em https://tcxguide-salesforce.herokuapp.com/.

NESTA SEÇÃO:

Kit de soluções para transformar carrinhos abandonados em vendas concluídas

Conecte-se a compradores que adicionaram itens ao carrinho, mas não concluíram os pedidos. Envie mensagens comportamentais
personalizadas que os incentivam a voltar e concluir a compra.

Kit de soluções para resgatar cupons

Ofereça jornadas do cliente direcionadas e aumente decisões de compra positivas. Aumente compras concluídas, personalize a
experiência e acompanhe o uso de cupons.

Kit de soluções para pedir em nome de um cliente

Faça pedidos em nome de compradores que precisam de assistência porque não conseguem acessar a Internet nem localizar os
produtos que querem comprar.

Personalize o kit de soluções para recomendações de marketing

Mantenha os compradores interessados em seus produtos usando recomendações de email com base em mercadorias que seus
clientes já compraram de você.

Mantenha os clientes atualizados com o Kit de soluções de email transacional

Informe os clientes sobre o status dos pedidos por email enquanto reduz o volume de chamadas para suas centrais de serviço.
Aumente visitas à loja.

Kit de soluções para ver o histórico de pedidos e cancelar pedidos

Aprimore o atendimento ao cliente e permita que os agentes cancelem pedidos. Personalize a experiência conectando o Commerce
Cloud e o Service Cloud.

Kit de solução para Engajar os clientes com comércio conversacional

Ofereça um atendimento ao cliente avançado e promova vendas ao implementar chatbots ou chat Live Agent no Commerce Cloud.
Desenvolva fidelidade à marca, verifique o status do pedido e ofereça assistência extra aos agentes de serviço.

Implemente um kit de soluções de identidade entre nuvens aperfeiçoado

Unifique dados do cliente com uma única identidade para cada cliente em todos os seus sites de comércio eletrônico e suas
comunidades. Habilite uma identidade e dê ao cliente visibilidade de todo o catálogo de produtos.

Kit de solução para Explorar modelos de dados de engajamento entre nuvens

Melhore a fidelidade do cliente estabelecendo um perfil comum para cada cliente no Marketing Cloud, no Commerce Cloud e no
Sales, Service ou Community Clouds. Determine o melhor sistema de registro para cada tipo de dado do cliente para aproveitar as
integrações de nuvem prontas para uso.

Kit de solução para Executar campanhas conversacionais para o WhatsApp

Vincule os clientes diretamente de mensagens de marketing a um chat do WhatsApp ativo com seu agente ou chatbot para qualquer
dúvida sobre a promoção do produto.

Kit de solução para Executar campanhas conversacionais para SMS

Vincule os clientes diretamente de mensagens de marketing a um chat por SMS ativo com seu agente ou chatbot para qualquer
dúvida sobre a promoção do produto.

Kit de soluções para comunicar alterações da loja

Desenvolva confiança com seus clientes mantendo-os atualizados sobre as políticas da loja, horário de funcionamento e alterações
de locais.
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Kit de soluções para agendar um compromisso

Implemente processos dimensionáveis para permitir que os compradores agendem compromissos para atender às preferências de
distanciamento social preferidas pelos clientes ou gerenciadas localmente.

Kit de soluções para facilitar a coleta na calçada

Prepare-se para a chegada do cliente, atenda a pedidos na calçada e conclua o atendimento sem fazer login em vários sistemas.

Kit de soluções para transformar carrinhos abandonados em vendas concluídas

Conecte-se a compradores que adicionaram itens ao carrinho, mas não concluíram os pedidos. Envie mensagens comportamentais
personalizadas que os incentivam a voltar e concluir a compra.

Quem: empresas que querem integrar o Commerce Cloud com o Marketing Cloud para reduzir o abandono de carrinho.

Por quê: simplifique a implementação obtendo nossas recomendações para produtos específicos, configurações e melhores práticas
para resolver esse problema.

Como: confira o kit de solução completo na Ajuda do Salesforce ou baixe-o como PDF. Esse kit de solução faz parte do Guia Transformar
a experiência do cliente do Customer 360.

Kit de soluções para resgatar cupons

Ofereça jornadas do cliente direcionadas e aumente decisões de compra positivas. Aumente compras concluídas, personalize a experiência
e acompanhe o uso de cupons.

Quem: Empresas que querem integrar o Commerce Cloud com o Marketing Cloud para permitir que os clientes resgatem cupons.

Por quê: simplifique a implementação obtendo nossas recomendações para produtos específicos, configurações e melhores práticas
para resolver esse problema.

Como: confira o kit de solução completo na Ajuda do Salesforce ou baixe-o como PDF. Esse kit de solução faz parte do Guia Transformar
a experiência do cliente do Customer 360.

Kit de soluções para pedir em nome de um cliente

Faça pedidos em nome de compradores que precisam de assistência porque não conseguem acessar a Internet nem localizar os produtos
que querem comprar.

Quem: Empresas que querem integrar o Commerce Cloud com o Service Cloud para ajudar os clientes a fazer pedidos.

Por quê: simplifique a implementação obtendo nossas recomendações para produtos específicos, configurações e melhores práticas
para resolver esse problema.

Como: confira o kit de solução completo na Ajuda do Salesforce ou baixe-o como PDF. Esse kit de solução faz parte do Guia Transformar
a experiência do cliente do Customer 360.

Personalize o kit de soluções para recomendações de marketing

Mantenha os compradores interessados em seus produtos usando recomendações de email com base em mercadorias que seus clientes
já compraram de você.

Quem: Empresas que querem integrar o Marketing Cloud ao Commerce Cloud para personalizar o marketing.

Por quê: simplifique a implementação obtendo nossas recomendações para produtos específicos, configurações e melhores práticas
para resolver esse problema.

Como: confira o kit de solução completo na Ajuda do Salesforce ou baixe-o como PDF. Esse kit de solução faz parte do Guia Transformar
a experiência do cliente do Customer 360.
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Mantenha os clientes atualizados com o Kit de soluções de email transacional

Informe os clientes sobre o status dos pedidos por email enquanto reduz o volume de chamadas para suas centrais de serviço. Aumente
visitas à loja.

Quem: Empresas que querem integrar o Marketing Cloud ao Commerce Cloud para enviar email transacional aos clientes.

Por quê: simplifique a implementação obtendo nossas recomendações para produtos específicos, configurações e melhores práticas
para resolver esse problema.

Como: confira o kit de solução completo na Ajuda do Salesforce ou baixe-o como PDF. Esse kit de solução faz parte do Guia Transformar
a experiência do cliente do Customer 360.

Kit de soluções para ver o histórico de pedidos e cancelar pedidos

Aprimore o atendimento ao cliente e permita que os agentes cancelem pedidos. Personalize a experiência conectando o Commerce
Cloud e o Service Cloud.

Quem: Empresas que querem integrar o Service Cloud com o Commerce Cloud para permitir que os agentes vejam o histórico de um
pedido ou o cancelem.

Por quê: simplifique a implementação obtendo nossas recomendações para produtos específicos, configurações e melhores práticas
para resolver esse problema.

Como: confira o kit de solução completo na Ajuda do Salesforce ou baixe-o como PDF. Esse kit de solução faz parte do Guia Transformar
a experiência do cliente do Customer 360.

Kit de solução para Engajar os clientes com comércio conversacional

Ofereça um atendimento ao cliente avançado e promova vendas ao implementar chatbots ou chat Live Agent no Commerce Cloud.
Desenvolva fidelidade à marca, verifique o status do pedido e ofereça assistência extra aos agentes de serviço.

Quem: Empresas que querem integrar o Service Cloud ao Commerce Cloud para engajar clientes nos principais pontos da experiência
de compra.

Por quê: simplifique a implementação obtendo nossas recomendações para produtos específicos, configurações e melhores práticas
para resolver esse problema.

Como: confira o kit de solução completo na Ajuda do Salesforce ou baixe-o como PDF. Esse kit de solução faz parte do Guia Transformar
a experiência do cliente do Customer 360.

Implemente um kit de soluções de identidade entre nuvens aperfeiçoado

Unifique dados do cliente com uma única identidade para cada cliente em todos os seus sites de comércio eletrônico e suas comunidades.
Habilite uma identidade e dê ao cliente visibilidade de todo o catálogo de produtos.

Quem: Empresas que querem integrar o Commerce Cloud, o Community Cloud e o Salesforce Identity para habilitar uma identidade e
login entre nuvens.

Por quê: simplifique a implementação obtendo nossas recomendações para produtos específicos, configurações e melhores práticas
para resolver esse problema.

Como: confira o kit de solução completo na Ajuda do Salesforce ou baixe-o como PDF. Esse kit de solução faz parte do Guia Transformar
a experiência do cliente do Customer 360.
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Kit de solução para Explorar modelos de dados de engajamento entre nuvens

Melhore a fidelidade do cliente estabelecendo um perfil comum para cada cliente no Marketing Cloud, no Commerce Cloud e no Sales,
Service ou Community Clouds. Determine o melhor sistema de registro para cada tipo de dado do cliente para aproveitar as integrações
de nuvem prontas para uso.

Quem: Empresas que desejam integrar Commerce Cloud; Marketing Cloud; Sales, Service ou Community Cloud; usando conectores e
o Customer 360 Data Manager para otimizar implementações entre nuvens para obter uma visão de 360 graus dos clientes.

Por quê: simplifique a implementação obtendo nossas recomendações para produtos específicos, configurações e melhores práticas
para resolver esse problema.

Como: confira o kit de solução completo na Ajuda do Salesforce ou baixe-o como PDF. Esse kit de solução faz parte do Guia Transformar
a experiência do cliente do Customer 360.

Kit de solução para Executar campanhas conversacionais para o WhatsApp

Vincule os clientes diretamente de mensagens de marketing a um chat do WhatsApp ativo com seu agente ou chatbot para qualquer
dúvida sobre a promoção do produto.

Quem: Empresas que desejam integrar o Marketing Cloud, o Sales Cloud e outros produtos para incluir um link de mensagem direta
do WhatsApp como um rodapé em todas as mensagens SMS promocionais.

Por quê: simplifique a implementação obtendo nossas recomendações para produtos específicos, configurações e melhores práticas
para resolver esse problema.

Como: confira o kit de solução completo na Ajuda do Salesforce ou baixe-o como PDF. Esse kit de solução faz parte do Guia Transformar
a experiência do cliente do Customer 360.

Kit de solução para Executar campanhas conversacionais para SMS

Vincule os clientes diretamente de mensagens de marketing a um chat por SMS ativo com seu agente ou chatbot para qualquer dúvida
sobre a promoção do produto.

Quem: Empresas que desejam integrar o Marketing Cloud, o Sales Cloud, Service Cloud e outros produtos para incluir um aviso de
palavra-chave como um rodapé em todas as mensagens SMS promocionais.

Por quê: simplifique a implementação obtendo nossas recomendações para produtos específicos, configurações e melhores práticas
para resolver esse problema.

Como: confira o kit de solução completo na Ajuda do Salesforce ou baixe-o como PDF. Esse kit de solução faz parte do Guia Transformar
a experiência do cliente do Customer 360.

Kit de soluções para comunicar alterações da loja

Desenvolva confiança com seus clientes mantendo-os atualizados sobre as políticas da loja, horário de funcionamento e alterações de
locais.

Quem: empresas que querem integrar o Commerce Cloud com o Marketing Cloud para reduzir o abandono de carrinho.

Por quê: simplifique a implementação obtendo nossas recomendações para produtos específicos, configurações e melhores práticas
para resolver esse problema.

Como: confira o kit de soluções completo em Ajuda do Salesforce. Esse kit de solução faz parte do Guia Transformar a experiência do
cliente do Customer 360.
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Kit de soluções para agendar um compromisso

Implemente processos dimensionáveis para permitir que os compradores agendem compromissos para atender às preferências de
distanciamento social preferidas pelos clientes ou gerenciadas localmente.

Quem: empresas que querem integrar o Commerce Cloud com o Marketing Cloud para reduzir o abandono de carrinho.

Por quê: simplifique a implementação obtendo nossas recomendações para produtos específicos, configurações e melhores práticas
para resolver esse problema.

Como: confira o kit de soluções completo em Ajuda do Salesforce. Esse kit de solução faz parte do Guia Transformar a experiência do
cliente do Customer 360.

Kit de soluções para facilitar a coleta na calçada

Prepare-se para a chegada do cliente, atenda a pedidos na calçada e conclua o atendimento sem fazer login em vários sistemas.

Quem: empresas que querem integrar o Commerce Cloud com o Marketing Cloud para reduzir o abandono de carrinho.

Por quê: simplifique a implementação obtendo nossas recomendações para produtos específicos, configurações e melhores práticas
para resolver esse problema.

Como: confira o kit de soluções completo em Ajuda do Salesforce. Esse kit de solução faz parte do Guia Transformar a experiência do
cliente do Customer 360.

Engajamento do Lightning Experience: Orientação no aplicativo e menu
de ajuda
Adicione orientação no aplicativo a mais lugares em seus aplicativos. Use cores de tema personalizadas para dar destaque à sua orientação
no aplicativo. Compartilhe facilmente links diretos a orientação no aplicativo. Mostre mais recursos personalizados no menu de ajuda.
Os usuários podem pesquisar módulos do Trailhead diretamente no menu de Ajuda.

NESTA SEÇÃO:

Adicione orientação no aplicativo às páginas Novo, Editar e Clonar

Ajude os usuários enquanto eles criam, editam e clonam registros, incluindo diálogos, com orientação no aplicativo.

Adicionar cores de tema personalizadas à orientação no aplicativo

Faça sua orientação no aplicativo contrastar ou implemente a cor do tema da sua organização e identidade de marca. Escolha em
uma paleta de cores com base no tema da sua organização para ver como o Salesforce dá destaque à sua organização no aplicativo.

Compartilhar um link direto com a orientação no aplicativo

Envie a usuários e colaboradores um link direto para avisos e guias passo a passo. Ou adicione o URL a seu Menu de ajuda para
aprimorar os materiais de treinamento. O URL abre imediatamente a orientação no aplicativo, a menos que a orientação esteja inativa
ou fora do intervalo de datas agendado.

Pesquisar Trailhead no menu Ajuda

Revise os resultados da pesquisa do Trailhead diretamente no menu Ajuda dentro do aplicativo. Antes, apenas a documentação do
produto estava disponível para pesquisar no menu Ajuda.

Adicione mais recursos personalizados ao menu de ajuda

Especifique até 30 recursos na sua seção personalizada do menu de ajuda. Antes, você podia adicionar até 15 recursos. Adicione
links para documentação de treinamento, recursos de integração, vídeos ou orientação no aplicativo para que os usuários tenham
os recursos de que precisam dentro do espaço de trabalho.
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Aprender sobre o conteúdo no aplicativo Salesforce

Fique atualizado sobre importantes avisos no aplicativo, apresentações de boas-vindas e pop-overs que o Salesforce mostra para
administradores e usuários.

Adicione orientação no aplicativo às páginas Novo, Editar e Clonar
Ajude os usuários enquanto eles criam, editam e clonam registros, incluindo diálogos, com orientação no aplicativo.

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

Para mostrar seus guias passo a passo personalizados aos usuários, assine o myTrailhead para obter a licença do conjunto de permissões
Acessar guias passo a passo e o conjunto de permissões Guias passo a passo. Atribua a permissão do usuário Visualizar guias passo a
passo a usuários que você quer que vejam os guias passo a passo. Entre em contato com seu executivo de contas do Salesforce para
detalhes sobre preços.

Como: Adicione orientação no aplicativo aos tipos de página de registro Novo, Editar ou Clonar como faria com qualquer outra página.
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Você não pode adicionar mais etapas a uma página não de diálogo depois de adicionar uma etapa a um diálogo Novo, Editar ou Clonar.
Se uma página de registro Novo ou Clonar tiver vários tipos de registro, o guia passo a passo será exibido na lista de opções para escolher
o tipo de registro.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Orientação no aplicativo no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

AppExchange: Guias passo a passo de orientação no aplicativo: introdução para usuários de vendas

AppExchange: Painel de orientação no aplicativo: solicitar engajamento

AppExchange: Painel de orientação no aplicativo: Engajamento no guia passo a passo

Adicionar cores de tema personalizadas à orientação no aplicativo
Faça sua orientação no aplicativo contrastar ou implemente a cor do tema da sua organização e identidade de marca. Escolha em uma
paleta de cores com base no tema da sua organização para ver como o Salesforce dá destaque à sua organização no aplicativo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer. Essa alteração não está disponível para o navegador Internet Explorer 11.

Para mostrar seus guias passo a passo personalizados aos usuários, assine o myTrailhead para obter a licença do conjunto de permissões
Acessar guias passo a passo e o conjunto de permissões Guias passo a passo. Atribua a permissão do usuário Visualizar guias passo a
passo a usuários que você quer que vejam os guias passo a passo. Entre em contato com seu executivo de contas do Salesforce para
detalhes sobre preços.

Como: Conforme você cria avisos e guias passo a passo no Criador de orientações no aplicativo, verifique Usar uma cor personalizada
para orientação no aplicativo.

Então escolha entre até quatro cores, que são obtidas da marca da organização, do segundo plano da página, do segundo plano do
cabeçalho e da cor da marca do aplicativo. O Salesforce garante que as cores sejam acessíveis escurecendo-a ou aumentando a proporção
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de cor de contraste. Se você alterar as cores do tema na página de configuração de Temas e identidade de marca ou no Criação de
aplicativos, as cores do tema da orientação no aplicativo também serão atualizadas.

Você também pode mudar para um valor de cor escura para cada cor.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Orientação no aplicativo no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

AppExchange: Guias passo a passo de orientação no aplicativo: introdução para usuários de vendas

AppExchange: Painel de orientação no aplicativo: solicitar engajamento

AppExchange: Painel de orientação no aplicativo: Engajamento no guia passo a passo

Compartilhar um link direto com a orientação no aplicativo
Envie a usuários e colaboradores um link direto para avisos e guias passo a passo. Ou adicione o URL a seu Menu de ajuda para aprimorar
os materiais de treinamento. O URL abre imediatamente a orientação no aplicativo, a menos que a orientação esteja inativa ou fora do
intervalo de datas agendado.

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

Para mostrar seus guias passo a passo personalizados aos usuários, assine o myTrailhead para obter a licença do conjunto de permissões
Acessar guias passo a passo e o conjunto de permissões Guias passo a passo. Atribua a permissão do usuário Visualizar guias passo a
passo a usuários que você quer que vejam os guias passo a passo. Entre em contato com seu executivo de contas do Salesforce para
detalhes sobre preços.

Como: Há duas maneiras de copiar o URL compartilhável para sua área de transferência para colagem. Clique em Copiar URL no:

• Menu de ação no nível da linha ou na página Configuração de orientação no aplicativo.

• Configurações de dentro do Criador de orientações no aplicativo no diálogo Detalhes. Edite a orientação no aplicativo para ver o
ícone de engrenagem Configurações.

Se você alterar o nome da API da orientação no aplicativo, o URL mudará.
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Se o aviso ou guia passo a passo estiver em um tipo de página de registro, o URL especificará aquele registro exato, não nenhum tipo
de registro. Por exemplo, o URL abre no registro da conta Acme, não qualquer registro da conta. Porém, se o usuário não tem acesso ao
registro, a orientação no aplicativo abre no mesmo registro de objeto ao qual o usuário tem acesso.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Orientação no aplicativo no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

AppExchange: Guias passo a passo de orientação no aplicativo: introdução para usuários de vendas

AppExchange: Painel de orientação no aplicativo: solicitar engajamento

AppExchange: Painel de orientação no aplicativo: Engajamento no guia passo a passo

Pesquisar Trailhead no menu Ajuda
Revise os resultados da pesquisa do Trailhead diretamente no menu Ajuda dentro do aplicativo. Antes, apenas a documentação do
produto estava disponível para pesquisar no menu Ajuda.

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

Como: Clique em Pesquisar na Ajuda do Salesforce e insira um termo de pesquisa.

Insira um termo de pesquisa para ver a documentação e os resultados da pesquisa do Trailhead.
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Quando você abre um link do Trailhead nos resultados da pesquisa, uma nova guia do navegador é aberta.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Adicione mais recursos personalizados ao menu de ajuda
Especifique até 30 recursos na sua seção personalizada do menu de ajuda. Antes, você podia adicionar até 15 recursos. Adicione links
para documentação de treinamento, recursos de integração, vídeos ou orientação no aplicativo para que os usuários tenham os recursos
de que precisam dentro do espaço de trabalho.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Definir ajuda personalizada para a ajuda do Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)
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Aprender sobre o conteúdo no aplicativo Salesforce
Fique atualizado sobre importantes avisos no aplicativo, apresentações de boas-vindas e pop-overs que o Salesforce mostra para
administradores e usuários.

Onde: A disponibilidade do conteúdo no aplicativo variar conforme o recurso.

Por quê: Evite informações duplicadas ao criar suas próprias orientações no aplicativo ou em outro conteúdo no aplicativo.

Na versão Winter '21, o Salesforce adicionou os seguintes avisos.

• Uma série de avisos flutuantes que permitem que os administradores conheçam o Assistente de autenticação multifator, então os
conduz pelas etapas essenciais na jornada para adotar a MFA.

• Um aviso encaixado para incentivar os administradores a usar Formulários dinâmicos e destaca o recurso de localização.

• Um aviso encaixado para destacar os benefícios de planejar territórios em Mapas do Salesforce e então integrá-los ao Gerenciamento
de Território Enterprise.

• Dois pop-overs de recurso para destacar os filtros de status de destino usados para organizar itens da fila de trabalho.

• Um pop-over de recurso para instruir os usuários sobre o recurso quando o Einstein Search é ativado pelo administrador.

Você pode desativar o conteúdo no aplicativo criado pelo Salesforce usando a página Configuração da orientação no aplicativo. Os
avisos de MFA são controlados pela caixa de seleção Desabilitar avisos do administrador de MFA na página da Interface do usuário.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Conteúdo no aplicativo do Salesforce no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Salesforce Surveys: Experiência de participante aprimorada, modelos de
pesquisa e muito mais
Aprimore a experiência do participante usando campos de mesclagem em emails de convite para a pesquisa. Use variáveis para decidir
que páginas seus participantes veem com base nos dados da organização do Salesforce. Os participantes agora podem ler e responder
a pesquisas em idiomas com leitura da direita para a esquerda. Participantes que recusarem emails não recebem convites para pesquisa
por email. Como um designer de pesquisa, você agora pode criar pesquisas de modelo. Ao copiar uma pesquisa traduzida, as traduções
são transferidas para a nova pesquisa. Reordene facilmente as perguntas em uma página da pesquisa.

NESTA SEÇÃO:

Exiba páginas da pesquisa com base nos seus dados

Permita que os dados na sua organização do Salesforce determinem o que os participantes de página da pesquisa veem a seguir.
Use variáveis para definir condições na lógica de ramificação de página. Use variáveis de campo de mesclagem de registro associadas
e variáveis de campo de mesclagem de registro do participante para definir condições no nível do campo. Use variáveis da organização
para definir condições com base nas informações da sua organização. Use variáveis personalizadas para definir condições com base
em valores que você define.

Personalize perguntas da pesquisa no email

Proporcione aos participantes uma experiência VIP personalizando as perguntas da pesquisa integradas a um convite por email.

Convites para pesquisa por email a 300 participantes

Você pode enviar convites para pesquisa por email a até 300 participantes usando um novo recurso da API REST do Connect. A API
REST do Connect permite também associar registros de objetos com suporte do SurveySubject a convites para pesquisa.
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Dê a seus colegas uma vantagem com os modelos de pesquisas

Os criadores de pesquisa agora podem criar com base no trabalho uns dos outros. Crie modelos de pesquisa e compartilhe-os
automaticamente com usuários na sua organização do Salesforce. Com base no acesso no nível de registro à pesquisa, os usuários
podem visualizar ou copiar o modelo. Os modelos de pesquisa não são propriedade intelectual protegida, assim, você pode distribuí-los
a outras organizações, parceiros e clientes.

Mova perguntas pela página

Reordene as perguntas na página da pesquisa com um clique.

Retenha traduções de uma pesquisa copiada

Economize o tempo e o esforço de seus tradutores. Ao copiar uma pesquisa, as traduções da pesquisa copiada são automaticamente
transferidas para a nova pesquisa.

Melhore a experiência dos participantes ao responder em idiomas da direita para a esquerda

Conecte-se melhor com seus participantes globais com suporte aprimorado a idioma da direita para a esquerda. A pesquisa lê da
direita para a esquerda quando um participante escolhe responder em um idioma da direita para a esquerda.

Respeitar as preferências de recusa de email

Respeite as preferências dos seus participantes de não receber emails. Contatos e leads que recusem o recebimento de emails não
recebem emails de convite para a pesquisa. A recusa de email aplica-se a convites para a pesquisa que são enviados por email do
Criador de pesquisa ou que usam processos automatizados.

Considere os limites de email da organização

Emails de convite para a pesquisa enviados a participantes fora da organização do Salesforce agora contam para o total de emails
diários enviados da sua organização. Ao enviar convites para pesquisa, lembre-se do limite diário de emails da sua organização.
Contate o executivo de conta do Salesforce para estender o limite de email da sua organização.

A aparência de perguntas de seleção única foi alterada

Quando os participantes da pesquisa respondem ou os administradores visualizam uma pergunta de Seleção única, eles agora
podem clicar em uma opção de resposta para selecioná-la. Antes, eles usavam botões de rádio.

Exiba páginas da pesquisa com base nos seus dados
Permita que os dados na sua organização do Salesforce determinem o que os participantes de página da pesquisa veem a seguir. Use
variáveis para definir condições na lógica de ramificação de página. Use variáveis de campo de mesclagem de registro associadas e
variáveis de campo de mesclagem de registro do participante para definir condições no nível do campo. Use variáveis da organização
para definir condições com base nas informações da sua organização. Use variáveis personalizadas para definir condições com base em
valores que você define.

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

Quem: Para criar uma lógica de ramificação de página em valores de campo, os usuários precisam da permissão Recursos avançados
de pesquisas do Salesforce, disponível com a licença Gerenciamento de feedback do Salesforce.

Como: Abra uma pesquisa, clique em Configurações avançadas e selecione Mesclar variáveis de campo. Selecione o objeto associado
e o objeto do participante. Defina uma ou mais variáveis da organização e suas variáveis personalizadas. Clique em Voltar ao criador.

Clique em  na página para a qual você deseja criar a lógica de ramificação de página. Selecione um tipo de lógica e então selecione
um campo de mesclagem ou uma variável. Forneça o valor com relação ao qual validar a lógica.
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Personalize perguntas da pesquisa no email
Proporcione aos participantes uma experiência VIP personalizando as perguntas da pesquisa integradas a um convite por email.

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

Quem: Para definir variáveis e usar campos de mesclagem, os usuários precisam da permissão Recursos avançados de pesquisas do
Salesforce, disponível com a licença Gerenciamento de feedback do Salesforce.

Como: Quando você envia uma pergunta da pesquisa por email usando um processo automatizado como Configurações de suporte
ou o Criador de processos, os campos de mesclagem na pergunta são resolvidos no email.

Convites para pesquisa por email a 300 participantes
Você pode enviar convites para pesquisa por email a até 300 participantes usando um novo recurso da API REST do Connect. A API REST
do Connect permite também associar registros de objetos com suporte do SurveySubject a convites para pesquisa.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Performance, Enterprise, Developer e Unlimited em que as Pesquisas
do Salesforce estão habilitadas.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor da API REST do Connect: Recurso de emails de convite para pesquisas do Salesforce (pode estar desatualizado
ou indisponível durante a visualização da versão)

Guia do desenvolvedor do Apex: Classe de pesquisa (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Dê a seus colegas uma vantagem com os modelos de pesquisas
Os criadores de pesquisa agora podem criar com base no trabalho uns dos outros. Crie modelos de pesquisa e compartilhe-os
automaticamente com usuários na sua organização do Salesforce. Com base no acesso no nível de registro à pesquisa, os usuários
podem visualizar ou copiar o modelo. Os modelos de pesquisa não são propriedade intelectual protegida, assim, você pode distribuí-los
a outras organizações, parceiros e clientes.

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

Como: Na visualização de lista Pesquisas, clique em Novo. No modal Nova pesquisa, selecione Criar pesquisa como um modelo. Você
também pode criar um modelo de pesquisa ao copiar uma pesquisa existente. Para ver se uma pesquisa é um modelo, procure a palavra
Modelo no Criador de pesquisa.

Mova perguntas pela página
Reordene as perguntas na página da pesquisa com um clique.

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

Como: Use as setas para cima e para baixo acima do editor de rich text de uma pergunta para mover a pergunta para antes ou depois
de outra.
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Retenha traduções de uma pesquisa copiada
Economize o tempo e o esforço de seus tradutores. Ao copiar uma pesquisa, as traduções da pesquisa copiada são automaticamente
transferidas para a nova pesquisa.

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

Melhore a experiência dos participantes ao responder em idiomas da direita para
a esquerda
Conecte-se melhor com seus participantes globais com suporte aprimorado a idioma da direita para a esquerda. A pesquisa lê da direita
para a esquerda quando um participante escolhe responder em um idioma da direita para a esquerda.

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

Respeitar as preferências de recusa de email
Respeite as preferências dos seus participantes de não receber emails. Contatos e leads que recusem o recebimento de emails não
recebem emails de convite para a pesquisa. A recusa de email aplica-se a convites para a pesquisa que são enviados por email do Criador
de pesquisa ou que usam processos automatizados.

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

Como:  Se registros de contato ou lead tiverem o campo Recusa de email marcado, os IDs do email associados a esses registros não
receberão emails de convite para a pesquisa.

Considere os limites de email da organização
Emails de convite para a pesquisa enviados a participantes fora da organização do Salesforce agora contam para o total de emails diários
enviados da sua organização. Ao enviar convites para pesquisa, lembre-se do limite diário de emails da sua organização. Contate o
executivo de conta do Salesforce para estender o limite de email da sua organização.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Performance, Enterprise, Developer e Unlimited em que as Pesquisas
do Salesforce estão habilitadas.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge do Salesforce: Aumentar seu limite diário de email em massa (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Artigo do Knowledge do Salesforce: Aumentar o limite diário de mensagens de email únicas (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

A aparência de perguntas de seleção única foi alterada
Quando os participantes da pesquisa respondem ou os administradores visualizam uma pergunta de Seleção única, eles agora podem
clicar em uma opção de resposta para selecioná-la. Antes, eles usavam botões de rádio.

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

Lightning Scheduler: Interação controlada e direta com Calendários
externos, Fluxos integrados, Maior flexibilidade de agendamento e muito
mais
Use os recursos do desenvolvedor fornecido para escrever compromissos e ler eventos de modo direto e seguro em calendários externos.
Agende compromissos de uma maneira totalmente nova integrando fluxos do Lightning Scheduler a páginas de registro. Aproveite
maior flexibilidade de programação associando políticas de programação personalizadas a fluxos do Lightning Scheduler com a nova
variável SchedulingPolicyName.

NESTA SEÇÃO:

Escreva compromissos do Lightning Scheduler diretamente em calendários externos

Adicionamos uma configuração e recursos do desenvolvedor para ajudá-lo a escrever compromissos do Lightning Scheduler
diretamente em calendários externos. Quando você habilita a nova configuração Publicar compromissos como eventos da plataforma,
o Lightning Scheduler aciona eventos da plataforma para compromissos novos, modificados ou excluídos. Você pode capturar e
escrever esses eventos em calendários externos usando APIs.

Verifique a disponibilidade do recurso diretamente de calendários externos

Agora você pode verificar a disponibilidade do recurso de serviço para eventos de calendário externos sem sincronização com o
calendário do Salesforce. Escreva uma classe do Apex implementando a interface fornecida para verificar os eventos de calendário
externos para prazos e recursos de serviço solicitados e retorne os períodos indisponíveis. O Lightning Scheduler exclui esses períodos
ao mostrar a lista de períodos disponíveis para esses recursos de serviço.

Agende compromissos de uma maneira totalmente nova

Você agora pode integrar fluxos do Lightning Scheduler em páginas de registro. Os usuários podem agendar, modificar ou cancelar
compromissos sem iniciar o fluxo em uma janela separada na página de registro, o que bloqueia o acesso deles a detalhes na página.

Use políticas de agendamento personalizado com Fluxos do Lightning Scheduler

Desfrute de maior flexibilidade de agendamento associando uma ou mais políticas de agendamento personalizado com os fluxos
do Lightning Scheduler. Por exemplo, você pode criar duas políticas de agendamento com diferentes intervalos de horário de início.
Em seguida, personalize seu fluxo para invocar uma ou outra política de agendamento, dependendo do tipo de trabalho que os
usuários selecionam ao agendarem um compromisso.
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Execute fluxos do Lightning Scheduler sem se preocupar com permissões de usuário

Agora você pode definir fluxos do Lightning Scheduler para execução no contexto do sistema. Normalmente, a maneira como um
fluxo é iniciado determina se ele é executado no contexto do usuário ou do sistema. Agora você pode ignorar as permissões do
usuário em execução configurando seu fluxo para ser executado no contexto do sistema com compartilhamento. O fluxo ainda
respeita as configurações organizacionais padrão, as hierarquias de função, as regras de compartilhamento, o compartilhamento
manual, as equipes e os territórios, mas ignora permissões de objeto, acesso no nível do campo ou outras permissões do usuário
em execução.

Fluxo Gerenciar fluxo do cliente

Com o Gerenciamento de fila, permita que clientes entrem em uma lista de espera digital e envie uma mensagem de texto a eles
quando for a vez de entrar.

Outras alterações ao Lightning Scheduler

Aprenda sobre outras melhorias importantes ao Lightning Scheduler.

Escreva compromissos do Lightning Scheduler diretamente em calendários externos
Adicionamos uma configuração e recursos do desenvolvedor para ajudá-lo a escrever compromissos do Lightning Scheduler diretamente
em calendários externos. Quando você habilita a nova configuração Publicar compromissos como eventos da plataforma, o Lightning
Scheduler aciona eventos da plataforma para compromissos novos, modificados ou excluídos. Você pode capturar e escrever esses
eventos em calendários externos usando APIs.

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

Por quê: Esse método é uma alternativa a usar ferramentas de sincronização de calendário, que lhe permitem sincronizar os calendários
do Salesforce dos recursos de serviço com seus calendários externos. Um dos benefícios de usar esse método é que você pode ter maior
controle sobre todo o processo.

Como: Habilite a configuração Publicar compromissos como eventos da plataforma e assine e novo evento de plataforma
AppointmentSchedulingEvent para receber notificações de evento quando os usuários criarem, modificarem ou excluírem compromissos.
Use uma API para escrever os eventos de plataforma diretamente em um calendário externo. Por exemplo, use a API REST do Microsoft
Graph para publicar os eventos no Microsoft® Outlook®.
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CONSULTE TAMBÉM:

Notas de versão do Salesforce: Eventos de plataforma padrão novos e alterados

Guia do desenvolvedor de eventos da plataforma: AppointmentSchedulingEvent (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização de versão)

Verifique a disponibilidade do recurso diretamente de calendários externos
Agora você pode verificar a disponibilidade do recurso de serviço para eventos de calendário externos sem sincronização com o calendário
do Salesforce. Escreva uma classe do Apex implementando a interface fornecida para verificar os eventos de calendário externos para
prazos e recursos de serviço solicitados e retorne os períodos indisponíveis. O Lightning Scheduler exclui esses períodos ao mostrar a
lista de períodos disponíveis para esses recursos de serviço.

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

Por quê: Esse método centrado no desenvolvimento é uma alternativa a usar ferramentas de sincronização de calendário, que lhe
permitem sincronizar os calendários do Salesforce dos recursos de serviço com seus calendários externos. Um dos benefícios de usar
esse método é que você pode ter maior controle sobre todo o processo.

Como: Use a interface do Apex LxScheduler.ServiceResourceScheduleHandler para escrever uma classe do Apex personalizada para ler
eventos de calendário externos. Em seguida, associe a classe do Apex a fluxos do Lightning Scheduler ou chamadas à API por meio da
regra da política de agendamento Ler eventos do sistema externo.

CONSULTE TAMBÉM:

Notas de versão do Salesforce: Namespace do LxScheduler

Guia do desenvolvedor do Apex: Namespace do LxScheduler (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de
versão)

Agende compromissos de uma maneira totalmente nova
Você agora pode integrar fluxos do Lightning Scheduler em páginas de registro. Os usuários podem agendar, modificar ou cancelar
compromissos sem iniciar o fluxo em uma janela separada na página de registro, o que bloqueia o acesso deles a detalhes na página.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited com o Lightning Scheduler
habilitado.

Por quê: Quando um usuário inicia um fluxo do Lightning Scheduler usando uma ação rápida, o fluxo é aberto em uma janela separada,
impedindo o acesso à página subjacente.

Porém, quando você integra o fluxo em uma página de registro, ele não bloqueia a visualização da página para o usuário.

Como: Edite uma página de conta, conta pessoal, oportunidade ou lead. Arraste o componente Fluxo para a página e selecione o fluxo
do Lightning Scheduler que você deseja adicionar à página.
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Use políticas de agendamento personalizado com Fluxos do Lightning Scheduler
Desfrute de maior flexibilidade de agendamento associando uma ou mais políticas de agendamento personalizado com os fluxos do
Lightning Scheduler. Por exemplo, você pode criar duas políticas de agendamento com diferentes intervalos de horário de início. Em
seguida, personalize seu fluxo para invocar uma ou outra política de agendamento, dependendo do tipo de trabalho que os usuários
selecionam ao agendarem um compromisso.

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

Por quê: Antes, todos os fluxos do Lightning Scheduler usavam a Política de agendamento de compromisso padrão fornecida. Você
pode usar políticas de agendamento personalizado apenas com as chamadas à API do Lightning Scheduler.

Como: Edite seu fluxo do Lightning Scheduler. No Flow Builder, na guia Gerenciador, edite a variável SchedulingPolicyName e defina
seu valor padrão para o nome do desenvolvedor da política de agendamento personalizada.

Para atribuir diferentes políticas de agendamento à variável SchedulingPolicyName no tempo de execução, adicione um elemento de
decisão ao seu fluxo e mapeie-o para vários elementos de atribuição.

Execute fluxos do Lightning Scheduler sem se preocupar com permissões de usuário
Agora você pode definir fluxos do Lightning Scheduler para execução no contexto do sistema. Normalmente, a maneira como um fluxo
é iniciado determina se ele é executado no contexto do usuário ou do sistema. Agora você pode ignorar as permissões do usuário em
execução configurando seu fluxo para ser executado no contexto do sistema com compartilhamento. O fluxo ainda respeita as
configurações organizacionais padrão, as hierarquias de função, as regras de compartilhamento, o compartilhamento manual, as equipes
e os territórios, mas ignora permissões de objeto, acesso no nível do campo ou outras permissões do usuário em execução.

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

Como: Ao salvar um fluxo, clique em Mostrar avançado. Para Como executar o fluxo, selecione Contexto do sistema com
compartilhamento: aplica acesso em nível de registro.
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Para selecionar a mesma opção para uma versão do fluxo existente, clique no ícone de configurações.

Fluxo Gerenciar fluxo do cliente
Com o Gerenciamento de fila, permita que clientes entrem em uma lista de espera digital e envie uma mensagem de texto a eles quando
for a vez de entrar.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited com o Lightning Scheduler
habilitado.

Como: Para usar o Gerenciamento de fila, atribua o conjunto de permissões Gerente da instalação ou Gerente da fila a usuários.

CONSULTE TAMBÉM:

Notas de versão do Work.com

Outras alterações ao Lightning Scheduler
Aprenda sobre outras melhorias importantes ao Lightning Scheduler.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited com o Lightning Scheduler
habilitado.

Por quê: Aprimoramos a experiência de agendamento de compromisso para usuários.

Permita que os usuários convidados agendem compromissos em qualquer lugar
O fluxo de Compromisso de novo convidado de entrada agora é compatível com dispositivos móveis.

Defina períodos de compromisso superiores a uma hora
A regra da política de agendamento de intervalo de hora de início do compromisso tem novos valores que permitem definir períodos
não sobrepostos de mais de 60 minutos. Antes, você podia definir períodos não sobrepostos apenas de até 60 minutos.
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Proporcione uma melhor experiência do usuário com uma página de período responsiva
O número de dias exibidos na página de seleção de período varia conforme o tamanho da tela. Esse aprimoramento elimina a
necessidade de uma barra de rolagem horizontal ou colunas de período sobrepostas.

Prepare-se para as Alterações do Microsoft Edge no comportamento de
cookies do SameSite que podem causar interrupções nas integrações do
Salesforce
O Microsoft Edge está alterando o comportamento de cookies entre domínios padrão (SameSite). As alterações do SameSite estão
acontecendo no projeto Chromium, no qual o Microsoft Edge é baseado. Essa alteração aprimora a segurança e a privacidade, mas exige
que clientes e parceiros testem as integrações personalizadas do Salesforce que dependem de cookies. Damos suporte ao esforço
contínuo para melhorar a privacidade e a segurança em toda a Web. Atualizamos o atributo SameSite  nos cookies definidos pelo
Salesforce. As correções estão na versão Winter '21 e elas se aplicam ao Microsoft Edge 86 e posterior.

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

Quando: Essa documentação do Microsoft Edge indica que as alterações do SameSite coincidirão com a versão estável do Edge 86
durante a semana de 8 de outubro de 2020. Essa alteração está acontecendo no projeto Chromium, no qual o Microsoft Edge é baseado.
Para a linha do tempo planejada da Google para alterações do SameSite, consulte o tópico Atualizações do SameSite do Projeto Chromium.

O Salesforce está pronto para as alterações do SameSite assim que o projeto Chromium implementá-las.

Quem: Essa alteração se aplica a usuários do Salesforce da versão Microsoft Edge 86 ou posterior.
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Por quê: Observe essas alterações importantes para o Edge.

• Os cookies não funcionam para acesso ao navegador não seguro (HTTP), incluindo qualquer comunidade, portal, site ou integração
ao Outlook ou ao Gmail em sua organização. Em vez disso, use HTTPS.

• Algumas integrações personalizadas que dependem de cookies não funcionam mais no Edge. Essa alteração afeta principalmente,
entre outros, a comunicação entre domínios e integrações que usam iframes.

O atributo SameSite  em um cookie controla seu comportamento entre domínios. Este Status da plataforma do Chrome explica a
intenção do atributo SameSite.

"SameSite  é uma defesa razoavelmente robusta contra algumas classes de ataques de falsificação de solicitação entre sites (CSRF),
mas atualmente é necessário que os desenvolvedores optem pelas proteções especificando um atributo SameSite. Em outras palavras,
os desenvolvedores estão vulneráveis a ataques de CSRF por padrão. Essa alteração permitiria que os desenvolvedores ficassem protegidos
por padrão e que sites que exigem estado em solicitações entre sites optassem pelo modelo menos seguro do status quo."

Se nenhum atributo SameSite  for especificado, a versão Edge 86 definirá os cookies como SameSite=Lax  por padrão. Até a
versão 80 do Chrome, o padrão era SameSite=None. Após a versão do Edge 86, os desenvolvedores ainda podem optar pelo status
quo de uso irrestrito definindo explicitamente SameSite=None; Secure.

Para obter mais informações, consulte esta publicação em blog do Chromium.

Como:

1. Usar HTTPS, em vez de HTTP

Para requerer acesso HTTPS em sua organização, assegure que as Configurações de sessão a seguir estejam habilitadas em
Configuração. Essas configurações estão habilitadas por padrão, mas verifique se HTTPS é necessário em sua organização.

Exigir conexões seguras (HTTPS)
Determina se HTTPS é exigido para fazer login ou acessar o Salesforce.

Em 1º de maio de 2020, aplicamos a atualização crítica de Exigir conexões HTTPS seguras que exigia conexões HTTPS seguras
para acessar o Salesforce.

Exigir conexões seguras (HTTPS) para todos os domínios de terceiros
Determina se HTTPS é necessário para conexão com domínios de terceiros.

Se uma dessas configurações estiver desabilitada, os usuários do Edge poderão enfrentar interrupção na funcionalidade após as
alterações do SameSite serem ativadas.

Para exigir acesso HTTPS em comunidades, portais ou sites:

a. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Sites  e selecione Sites.

b. Clique no site que deseja editar e assegure que a caixa de seleção Exigir conexões seguras (HTTPS) esteja marcada.

Na versão Winter '21, removemos essa configuração porque as conexões HTTP não são mais permitidas para solicitações
autenticadas.

Para verificar se seu aplicativo de tela conectado do Salesforce Classic funciona com HTTPS:

a. No Salesforce Classic, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Visualizador do aplicativo de tela
e selecione Visualizador do aplicativo de tela.

b. Clique no aplicativo que deseja verificar. Se o aplicativo for carregado, isso significa que os URLs já estão definidos para usar
HTTPS. Se o aplicativo não for carregado no visualizador, atualize o URL do aplicativo de tela e o URL de retorno para usar
HTTPS.

Para atualizar seu aplicativo de tela conectado para HTTPS:

a. No Salesforce Classic, em Configuração, insira Criar  e, em seguida, clique em Aplicativos.

b. Selecione o aplicativo de tela conectado que deseja atualizar.

103

Prepare-se para as Alterações do Microsoft Edge no
comportamento de cookies do SameSite que podem causar

interrupções nas integrações do Salesforce

Notas da versão do Salesforce Winter '21

https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592
https://blog.chromium.org/2019/10/developers-get-ready-for-new.html
https://releasenotes.docs.salesforce.com/pt-br/summer20/release-notes/rn_general_https_cruc_enforced.htm
https://releasenotes.docs.salesforce.com/pt-br/winter21/release-notes/rn_security_domains_sites_setting_removed.htm


c. No campo URL do aplicativo de tela, atualize o URL para usar HTTPS.

d. No campo URL de retorno, atualize o URL para usar HTTPS.

e. Clique em Salvar.

f. Volte ao visualizador do aplicativo de tela e verifique se o aplicativo se abre conforme esperado.

Nota:  A primeira vez que você navegar até o URL HTTPS, feche e abra novamente as guias e limpe o histórico do navegador.

Atualizar o pacote gerenciado LiveMessage
Similar a outros recursos, o LiveMessage (Clássico) exige que as Configurações de sessão Exigir conexões seguras (HTTPS) e Exigir
conexões seguras (HTTPS) para todos os domínios de terceiros em Configuração estejam habilitadas em sua organização.

A versão Edge 86 tem suporte na versão 4.46 ou posterior do pacote gerenciado. Se sua organização possui uma versão mais
antiga instalada, atualize para a versão mais recente aqui.

2. Teste as integrações personalizadas do Salesforce que dependem de cookies de propriedade e definidos pela sua
integração

Antes da versão Edge 86, teste qualquer integração do Salesforce personalizada que dependa de cookies de propriedade e definidos
pela sua integração. Se você encontrar alguma regressão, atualize o atributo SameSite  em cookies usados para comunicação
entre domínios para definir explicitamente SameSite=None; Secure. Se você definir um cookie no Apex, use o novo atributo
SameSite  do método construtor Cookie().

Para testar efeitos do comportamento do SameSite em seu site ou cookies antes de o Edge implementar essas alterações, vá até
edge://flags. Habilite os experimentos "Cookies do SameSite por padrão" e "Cookies sem SameSite
devem ser seguros". Para obter mais informações, consulte esta publicação em blog do Chromium. As correções da versão
Winter '21 se aplicam ao Edge 86 e posterior.

Nota:  Enquanto você testa seus cookies, considere qual é o valor de SameSite  mais seguro que funciona para cada cookie.
Se um cookie for destinado ao acesso apenas em um contexto de primeira parte, você pode aplicar SameSite=Lax  ou
SameSite=Strict  para impedir acesso externo. Definir SameSite=Lax  explicitamente significa que você não está
dependendo do comportamento padrão do navegador.

CONSULTE TAMBÉM:

Microsoft Edge: Alterações que afetam a compatibilidade do site chegando para o Microsoft Edge

Projeto Chromium: Atualizações do SameSite

Blog do Chromium: Desenvolvedores: Preparem-se para as novas configurações de cookie seguro SameSite=None

Status da plataforma do Chrome: Cookies usam SameSite=Lax por padrão

Status da plataforma do Chrome: Rejeite cookies SameSite=None não seguros

web.dev: Explicação de cookies SameSite

textslashplain.com: Cookies SameSite por padrão

ietf.org: Cookies incrementalmente melhores
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Prepare-se para as alterações do Firefox no comportamento de cookies
do SameSite que podem causar interrupções nas integrações do Salesforce
O Firefox está alterando o comportamento de cookies entre domínios padrão (SameSite). Essa alteração aprimora a segurança e a
privacidade, mas exige que clientes e parceiros testem as integrações personalizadas do Salesforce que dependem de cookies. Damos
suporte ao esforço contínuo para melhorar a privacidade e a segurança em toda a Web. Atualizamos o atributo SameSite  nos cookies
definidos pelo Salesforce. As correções estão na versão Winter '21 e estão prontas para quando o Firefox implementar as alterações do
SameSite.

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

Quando: Essa publicação do blog Mozilla Hacks indica que não há um cronograma para liberação das alterações do SameSite para
todos os usuários. Começando com o Firefox 79 (junho de 2020), a Mozilla implementou as alterações do SameSite para 50% de seus
usuários do Firefox Beta. A Mozilla deseja primeiro monitorar o escopo de todas as falhas como um indicador de como os sites se
adaptaram ao novo comportamento padrão.

O comportamento do SameSite alterado está ativo no Firefox Nightly desde o Nightly 75 (fevereiro de 2020).

O Salesforce está pronto para as alterações do SameSite assim que o Firefox implementá-las.

Quem: Essa mudança se aplica aos usuários do Salesforce do Firefox.

Por quê: Observe essas alterações importantes para o Firefox.

• Os cookies não funcionam para acesso ao navegador não seguro (HTTP), incluindo qualquer comunidade, portal, site ou integração
ao Outlook ou ao Gmail em sua organização. Em vez disso, use HTTPS.

• Algumas integrações personalizadas que dependem de cookies não funcionam mais no Firefox. Essa alteração afeta principalmente,
entre outros, a comunicação entre domínios e integrações que usam iframes.

O atributo SameSite em um cookie controla seu comportamento entre domínios. Essa publicação do blog Mozilla Hacks explica a
intenção das alterações do atributo SameSite.

"Atualmente, a ausência do atributo SameSite significa que os cookies serão anexados a qualquer solicitação para uma determinada
origem, independentemente de quem iniciou a solicitação. Esse comportamento é equivalente a configurar SameSite=None. No entanto,
esse comportamento "abrir por padrão" deixa os usuários vulneráveis a ataques de Falsificação de solicitação entre sites (CSRF). Em um
ataque de CSRF, um site mal-intencionado tenta usar cookies válidos de sites legítimos para realizar ataques."

Se nenhum atributo SameSite  for especificado, o Firefox define cookies como SameSite=Lax  por padrão. Em versões anteriores
do Firefox, o padrão é SameSite=None. Após essa alteração, os desenvolvedores ainda podem optar pelo status quo de uso irrestrito
definindo explicitamente SameSite=None; Secure.

Para obter mais informações, consulte esta publicação em blog do Mozilla Hacks.

Como:

1. Usar HTTPS, em vez de HTTP

Para requerer acesso HTTPS em sua organização, assegure que as Configurações de sessão a seguir estejam habilitadas em
Configuração. Essas configurações estão habilitadas por padrão, mas verifique se HTTPS é necessário em sua organização.

Exigir conexões seguras (HTTPS)
Determina se HTTPS é exigido para fazer login ou acessar o Salesforce.

Em 1º de maio de 2020, aplicamos a atualização crítica de Exigir conexões HTTPS seguras que exigia conexões HTTPS seguras
para acessar o Salesforce.

Exigir conexões seguras (HTTPS) para todos os domínios de terceiros
Determina se HTTPS é necessário para conexão com domínios de terceiros.
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Se uma dessas configurações estiver desabilitada, os usuários do Firefox poderão enfrentar interrupção na funcionalidade após as
alterações do SameSite serem ativadas.

Para exigir acesso HTTPS em comunidades, portais ou sites:

a. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Sites  e selecione Sites.

b. Clique no site que deseja editar e assegure que a caixa de seleção Exigir conexões seguras (HTTPS) esteja marcada.

Na versão Winter '21, removemos essa configuração porque as conexões HTTP não são mais permitidas para solicitações
autenticadas.

Para verificar se seu aplicativo de tela conectado do Salesforce Classic funciona com HTTPS:

a. No Salesforce Classic, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Visualizador do aplicativo de tela
e selecione Visualizador do aplicativo de tela.

b. Clique no aplicativo que deseja verificar. Se o aplicativo for carregado, isso significa que os URLs já estão definidos para usar
HTTPS. Se o aplicativo não for carregado no visualizador, atualize o URL do aplicativo de tela e o URL de retorno para usar
HTTPS.

Para atualizar seu aplicativo de tela conectado para HTTPS:

a. No Salesforce Classic, em Configuração, insira Criar  e, em seguida, clique em Aplicativos.

b. Selecione o aplicativo de tela conectado que deseja atualizar.

c. No campo URL do aplicativo de tela, atualize o URL para usar HTTPS.

d. No campo URL de retorno, atualize o URL para usar HTTPS.

e. Clique em Salvar.

f. Volte ao visualizador do aplicativo de tela e verifique se o aplicativo se abre conforme esperado.

Nota:  A primeira vez que você navegar até o URL HTTPS, feche e abra novamente as guias e limpe o histórico do navegador.

Atualizar o pacote gerenciado LiveMessage
Similar a outros recursos, o LiveMessage (Clássico) exige que as Configurações de sessão Exigir conexões seguras (HTTPS) e Exigir
conexões seguras (HTTPS) para todos os domínios de terceiros em Configuração estejam habilitadas em sua organização.

A versão Firefox 82 tem suporte na versão 4.46 ou posterior do pacote gerenciado. Se sua organização possui uma versão mais
antiga instalada, atualize para a versão mais recente aqui.

2. Teste as integrações personalizadas do Salesforce que dependem de cookies de propriedade e definidos pela sua
integração

Antes de a Firefox lançar as alterações do SameSite para todos os usuários, teste qualquer integração do Salesforce personalizada
que dependa de cookies de propriedade e definidos pela sua integração. Se você encontrar alguma regressão, atualize o atributo
SameSite  em cookies usados para comunicação entre domínios para definir explicitamente SameSite=None; Secure.
Se você definir um cookie no Apex, use o novo atributo SameSite  do método construtor Cookie().

Essa publicação em blog do Mozilla Hacks explica como testar os efeitos do novo comportamento do Firefox em seu site ou nos
cookies antes que o Firefox propague as alterações do SameSite. Navegue até about:config  e digite SameSite  na barra
Pesquisar nome da preferência. Defina network.cookie.sameSite.laxByDefault  e
network.cookie.sameSite.noneRequiresSecure  como true. As correções da versão Winter '21 se aplicam ao
Firefox 82 e posterior.

Nota:  Enquanto você testa seus cookies, considere qual é o valor de SameSite  mais seguro que funciona para cada cookie.
Se um cookie for destinado ao acesso apenas em um contexto de primeira parte, você pode aplicar SameSite=Lax  ou
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SameSite=Strict  para impedir acesso externo. Definir SameSite=Lax  explicitamente significa que você não está
dependendo do comportamento padrão do navegador.

CONSULTE TAMBÉM:

Blog Mozilla Hacks: Alterações no comportamento do cookie SameSite – Um chamado para ação para desenvolvedores da Web

Rede de desenvolvedores Mozilla: Cookies SameSite e avisos comuns

Rastreador de falhas do Firefox: Falha para o cookie sameSite=lax por padrão

web.dev: Explicação de cookies SameSite

textslashplain.com: Cookies SameSite por padrão

ietf.org: Cookies incrementalmente melhores

Faça mais com o aplicativo Optimizer
O aplicativo Optimizer agora tem ainda mais funcionalidades para aprimorar a implementação da organização do Salesforce. Use dois
novos recursos para agendar execuções automáticas e visualizar o histórico da métrica da organização e acesse sete novas métricas para
melhorar a segurança.

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

Quem: Os usuários devem ter as permissões de usuário Personalizar aplicativo, Modificar todos os dados e Gerenciar usuários para
acessar o aplicativo Optimizer.

Por quê: Adicionamos dois novos recursos:

• Agendar execução: Economize tempo configurando o aplicativo Optimizer para ser executado automaticamente uma vez por mês
nos bastidores.

• Histórico de métricas da organização: Obtenha uma visão geral de alto nível de como as ações afetaram os limites no
armazenamento de arquivo da sua organização, recursos estáticos e armazenamento de dados.

Também adicionamos sete novas métricas para ajudar a avaliar e dar recomendações de especialistas sobre a segurança da sua organização.
Garanta a segurança dos dados da organização do Salesforce seguindo as melhores práticas de configuração de segurança.

• Atribuições de perfil

• Atribuições de permissão crítica

• Atualizações da versão aguardando revisão

• Configurações de compartilhamento da comunidade inseguras

• Níveis de acesso externo padrão inseguros

• Regras de compartilhamento para todos os usuários externos

• Filas e grupos públicos com usuários convidados

Como: Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Optimizer  e selecione Optimizer.

Veja mais informações de registro nos Painéis de destaques
Focalizar um campo de relacionamento de pesquisa em uma página de registro exibe os sete primeiros campos do layout compacto
em um painel de destaques. Antes, o painel de destaques exibia apenas os cinco primeiros campos.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience em todas as edições.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Alterações de IU para Componentes da Web do Lightning
Para aprimorar a capacidade de uso e o desempenho, alguns componentes foram alterados de componentes do Aura para Componentes
da Web do Lightning (LWC). Objetos personalizados, alguns objetos padrão e alguns elementos da interface de usuário, como as listas
relacionadas, foram atualizados para o LWC. Não deve haver reduções na funcionalidade, mas você poderá perceber algumas pequenas
diferenças na IU.

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

Como: Por exemplo, objetos personalizados agora usam Componentes da Web do Lightning ao exibir ou editar campos. A funcionalidade
é a mesma, com o benefício adicionado de destacar campos alterados e desfazer alterações de campo ao editar. Erros em páginas de
formulários e detalhes também aparecem no rodapé em vez de no topo da página.

Alterações de IU para clonar registros
A interface de clonagem de registros agora garante que os detalhes de registro corretos apareçam. Anteriormente, a caixa de diálogo
de clonagem de registros também exibia campos de somente leitura relevantes apenas para o registro original cujos valores não eram
realmente clonados para o novo registro. Além disso, ao usar a navegação do console, a ação de clonagem agora é aberta em uma
subguia em vez de em uma caixa de diálogo.

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

Como: Essa imagem exibe a caixa de diálogo de clonagem antes (1) e depois (2). Junto com um visual levemente atualizado, os registros
agora exibem apenas os campos relevantes para o processo de clonagem.

A funcionalidade de Lixeira está sendo removida
Para evitar problemas de desempenho, removemos a funcionalidade de pesquisa da Lixeira.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer.

Como: A Lixeira é uma visualização de lista que lhe permite classificar e filtrar para encontrar os registros necessários.

CONSULTE TAMBÉM:

Objetos novos e alterados

Ajuda do Salesforce: Gerenciar a lixeira no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Ajuda do Salesforce: Visualizar e restaurar sua lixeira no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Acessar páginas de configuração e do Visualforce no Apple® Safari
Para proteger a privacidade do usuário, a configuração de privacidade Impedir rastreamento entre sites é habilitada por padrão no Apple
Safari versão 13.1 e posterior. Essa configuração impede que algumas páginas de Configuração e do Visualforce sejam exibidas
adequadamente. Nas páginas de Configuração afetadas, uma nova mensagem na tela e um link permitem que você acesse o conteúdo
da página recarregando a página no Salesforce Classic. Para páginas do Visualforce, você pode alterar alguns metadados de organização
para que essas páginas sejam exibidas adequadamente.

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

Como: A Salesforce está trabalhando ativamente na atualização dessas páginas para que elas sejam exibidas corretamente. Enquanto
isso, adicionamos esta mensagem às páginas de Configuração afetadas: "Não foi possível exibir essa página porque seu navegador
bloqueia cookies entre domínios, mas você pode exibir essa página no Salesforce Classic." Clique no link da mensagem para recarregar
a página no Classic.

Para exibir o conteúdo de páginas do Visualforce, sigas as etapas no artigo do Knowledge Não é possível carregar imagens e outros
conteúdos ao usar o Safari para alterar os metadados de sua organização.

Importante:  Algumas páginas de configuração não permitem que você recarregue a página no Classic a partir da mensagem
na tela e poderão resultar em um erro.

• Einstein > Einstein Search > Termos de pesquisa promovidos

• Configurações da empresa > Meu domínio

• Configurações da empresa > Ano fiscal
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• Segurança > Configurações da sessão

Para acessar essas páginas, no cabeçalho do Lightning Experience, clique na imagem do perfil e selecione Alternar para o
Salesforce Classic.

O Cisco Webex está sendo descontinuado
A descontinuação do Cisco Webex está agendada para começar em 9 de outubro de 2020 como parte da versão Winter '21.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Descontinuação do Cisco Webex

O Skype está sendo descontinuado
A descontinuação do Skype está agendada para começar em 9 de outubro de 2020 como parte da versão Winter '21.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Descontinuação do Skype para Salesforce

Continuar trabalhando com diálogos focados em guia (atualização, adiada)
Essa atualização, lançada na versão Winter '20, estava programada para ativação automática na versão Winter '21, mas foi adiada para
a versão Winter '22. Em aplicativos de console do Lightning, os diálogos não o impedem mais de interagir com o restante da interface
do usuário. Essa atualização de versão limita o foco dos diálogos acionados por uma guia ou subguia do espaço de trabalho a apenas a
guia que os acionaram.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas 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: Você pode ativar essa atualização agora. Caso contrário, vamos ativá-la automaticamente na Winter '22.

Por quê: Antes da versão Winter '20, todos os diálogos acionados por uma guia ou uma subguia de espaço de trabalho em um aplicativo
de console do Lightning capturavam o foco de todo o aplicativo. Essa atualização faz os diálogos exigirem o foco apenas da guia que
os acionou, permitindo aos usuários interagir com o restante do aplicativo.

Como: Para ativar essa atualização de versão antes de 19 de outubro de 2020, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira
Atualizações de versão  e selecione Atualizações de versão. Para continuar trabalhando com Diálogos focados em guia,
Clique em Ativar.

Após a atualização, quando você aciona um diálogo, ele está restrito à guia que o criou.
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CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações de versão

Reabrir negócios de maneira transparente com cartões de confiança
digitais
Demonstre a seus clientes como você os mantém seguros à medida que seu negócio reabre durante a COVID-19. Cartões de confiança
digitais são uma ótima maneira de fornecer aos clientes a tranquilidade nesses tempos incertos. Crie um cartão de confiança para cada
um de seus locais de negócios e publique-os em seu site da Web. Cada cartão de confiança exibe as medidas de confiança ou protocolos
de segurança para COVID-19 que seus negócios seguem.

Onde: Cartões de confiança estão disponíveis no Lightning Experience nas edições Enterprise, Unlimited e Performance

Quem: Hotéis, lojas de varejo e locais de entretenimento são apenas alguns dos negócios de atendimento ao cliente que podem se
beneficiar da publicação de um cartão de confiança em seu site da Web. Seu administrador adiciona o snippet de código do cartão de
confiança ao seu site da Web, atribui o conjunto de permissões Gerente do cartão de confiança a gerentes locais e cria locais para cada
negócio de atendimento ao cliente. Para publicar medidas de confiança e criar um cartão de confiança de um único local, você deve
ter o conjunto de permissões Gerente do cartão de confiança. As medidas de confiança refletem a orientação governamental local e
nacional para a reabertura segura durante a COVID-19.

Para saber mais, acesse as Notas de versão do Work.com.

Work.com

Prepare seu negócio, seus funcionários e suas instalações. Responda a eventos importantes, como a atual crise da COVID-19, com
aplicativos e serviços no Work.com.

Veja as notas de versão do Work.com para as atualizações mais recentes: Notas de versão do Work.com
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Serviço: Configuração simplificada do Service Cloud Voice, Supervisor
Omni-Channel: para chamadas, Modelos de bots do Einstein e muito
mais

Introdução ao Service Cloud Voice usando uma configuração simplificada, suporte para o Sales Cloud, Kit de ferramentas da API do Voice
(disponível ao público em geral) e muito mais. Permita que supervisores Omni-Channel visualizem as chamadas enquanto elas acontecem
para melhorar o treinamento e a integração. Crie seu Bots do Einstein mais rapidamente com um novo modelo guiado e reforce os
modelos de intenção com o Recomendador de entrada (beta). Quadros de horas do Field Service permitem que você acompanhe as
horas dos funcionários diretamente dentro da sua solução do Field Service. Acelere a configuração de atendimento ao cliente com
instalação fácil e melhores práticas integradas. Conheça estes e outros novos Recursos do Service Cloud.

NESTA SEÇÃO:

Einstein para serviço: Criação de bot de um modelo, recomendações de classificação de caso mais rápidas e muito mais

Comece a trabalhar mais rapidamente com um bot totalmente carregado de um modelo em Configuração guiada. Nas duas versões
da Classificação de caso do Einstein, as recomendações agora aparecem quando um caso é criado. Todos os usuários do Lightning
Knowledge agora veem as Recomendações de artigo do Einstein no Console de serviço do Lightning. Os agentes podem encaixar,
ou fixar, o componente Respostas do Einstein para enviar as respostas recomendadas de qualquer subguia do console. O
Recomendador de entrada capacita os administradores do bot a encontrar enunciados nos dados do chat para criar modelos de
intenção mais fortes. Expanda seu alcance global com suporte para novos idiomas para Recomendações de resposta e Bots do
Einstein.

Field Service: Um novo nome, quadros de horas em qualquer lugar e agendamento de manutenção preventiva em qualquer lugar

Aproveite os novos recursos sob o Field Service renomeado. Permita que seus funcionários enviem quadros de horas, agora disponíveis
ao público geral, do aplicativo Field Service Mobile, e incluam fusos horários locais. Padrões recorrentes permitem que você defina
o ritmo certo para compromissos de manutenção periódica.

Service Setup Assistant: Vá de zero a console em minutos

Comece a usar o Service Cloud com ainda mais rapidez. O assistente de configuração pronto para uso faz o trabalho pesado: vincula
o email de suporte e adiciona os membros da equipe. Esse processo configura tudo de que você precisa para começar a resolver
casos no mesmo dia: o Aplicativos de console de serviço do Lightning, perfis personalizados, Email to Case, filas e a página de registro
do Lightning do caso. Também adicionamos texto rápido pré-criado, macros e Fluxos do Lightning para simplificar seu fluxo de
trabalho.

Canais: Configuração do Voice com o Amazon Connect for Sales, modelos do Messaging e configurações de código de menu do
canal

Leve o poder da telefonia integrada para suas organizações de vendas e suporte com configuração mais rápida do Service Cloud
Voice. Aumente a produtividade do agente com a API do kit de ferramentas do Voice, automação, ferramentas de colaboração e
melhorias de usabilidade. Crie modelos do Messaging com mais flexibilidade usando registros de Lead e Oportunidade. Personalize
seu Menu do canal com Configurações de código e evite confusão com HTML em suas páginas da web.

Knowledge: Aprimoramentos em compartilhamento, links de artigos

Use o compartilhamento padrão para o Knowledge com usuários convidados e usuários da comunidade de alto volume, altere a
propriedade de vários artigos de uma só vez e acompanhe a propriedade do artigo. Use Artigos vinculados com o Voice e as Listas
relacionadas com Voice, Chat, Messaging e Publicação social.
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Roteamento: Monitoramento do supervisor para Voice, configuração do supervisor (disponível ao público em geral), alterações de
nome, roteamento baseado em habilidades para chat e Messaging

Habilite os supervisores de serviço a auxiliar os agentes em tempo real com os aprimoramentos mais recentes do Supervisor
Omni-Channel. Os supervisores podem ver transcrições de voz enquanto a chamada telefônica está em andamento para que possam
intervir e ajudar os agentes quando necessário. Controle que agentes os supervisores veem com Configurações do supervisor. A
Configuração de atributo para roteamento baseado em habilidades foi renomeada e agora está disponível para Chat e Messaging.

Gerenciamento de caso: Ferramentas de produtividade e encadeamento de email para caso

Novos macros pré-criados, texto rápido e fluxos ajudam a melhorar a produtividade dos agentes e fazê-los trabalhar melhor e mais
rápido. O comportamento de encadeamento de Email-to-Case aumenta a segurança combinando emails recebidos com informações
de cabeçalho, em vez de um ID de referência.

Outras alterações no Service Cloud

Conheça outras alterações que fizemos no Service Cloud.

Einstein para serviço: Criação de bot de um modelo, recomendações de
classificação de caso mais rápidas e muito mais
Comece a trabalhar mais rapidamente com um bot totalmente carregado de um modelo em Configuração guiada. Nas duas versões
da Classificação de caso do Einstein, as recomendações agora aparecem quando um caso é criado. Todos os usuários do Lightning
Knowledge agora veem as Recomendações de artigo do Einstein no Console de serviço do Lightning. Os agentes podem encaixar, ou
fixar, o componente Respostas do Einstein para enviar as respostas recomendadas de qualquer subguia do console. O Recomendador
de entrada capacita os administradores do bot a encontrar enunciados nos dados do chat para criar modelos de intenção mais fortes.
Expanda seu alcance global com suporte para novos idiomas para Recomendações de resposta e Bots do Einstein.

NESTA SEÇÃO:

Bots do Einstein: Todos podem criar um bot com o modelo de introdução, aprimoramentos ao modelo de intenção e novas permissões

Esta versão de Bots do Einstein está prestes a levar mais bots a mais pessoas. Comece a usar bots mais rapidamente criando um bot
com base em um modelo em Configuração guiada. Crie modelos de intenção robustos com o Recomendador de entrada e convite
mais membros da equipe para criar e gerenciar seu modelo de intenção com permissões aprimoradas. Estamos adicionando três
novos idiomas e recursos de acessibilidade inovadores à Visualização de mapa. Você pode adicionar variáveis de contexto
personalizadas ao seu bot para capturar informações de entrada importantes sobre seus clientes.

Classificação de caso do Einstein: Recomendações mais rápidas, campos de controle opcionais e percepções de atualização automática

Se você estiver usando a versão Try Einstein da Classificação de caso do Einstein, as recomendações de valor de campo aparecerão
logo após a criação do caso, em vez de a cada hora. Os campos de controle são opcionais, de modo que a configuração do modelo
ocorre sem problemas. E você recebe detalhes para ajudá-lo a resolver problemas com atualizações de caso automáticas.

Recomendações de resposta do Einstein: novo formato flexível e suporte para vários idiomas

Trabalhe com mais agilidade no Console de serviço do Lightning encaixando o componente Respostas do Einstein, que permite aos
agentes revisar e enviar respostas recomendadas enquanto revisa outros registros. Estenda seu alcance global com recomendações
de resposta em oito novos idiomas.

Recomendações de artigo do Einstein: acesso mais fácil ao agente e uma nova verificação de dados

Não é mais necessário perder tempo com permissões do usuário – os usuários do Lightning Knowledge agora veem as Recomendações
de artigo do Einstein no Console de serviço do Lightning. O Einstein agora identifica problemas de qualidade de dados que podem
afetar recomendações de artigo.

113

Einstein para serviço: Criação de bot de um modelo,
recomendações de classificação de caso mais rápidas e

muito mais

Notas da versão do Salesforce Winter '21



Bots do Einstein: Todos podem criar um bot com o modelo de introdução,
aprimoramentos ao modelo de intenção e novas permissões
Esta versão de Bots do Einstein está prestes a levar mais bots a mais pessoas. Comece a usar bots mais rapidamente criando um bot com
base em um modelo em Configuração guiada. Crie modelos de intenção robustos com o Recomendador de entrada e convite mais
membros da equipe para criar e gerenciar seu modelo de intenção com permissões aprimoradas. Estamos adicionando três novos
idiomas e recursos de acessibilidade inovadores à Visualização de mapa. Você pode adicionar variáveis de contexto personalizadas ao
seu bot para capturar informações de entrada importantes sobre seus clientes.

NESTA SEÇÃO:

Dê um impulso à criação de bot com a atualização de configuração guiada de bots

As atualizações do Fluxo de configuração guiada ajudam tanto criadores de bot novos quanto experientes. Novos criadores podem
criar um bot usando um modelo que inclui ações populares do Salesforce, como criar um caso, criar um lead, adicionar um comentário
ao caso ou pesquisar um pedido. Esse bot inclui também texto conversacional e fluxos otimizados para que você possa personalizá-los
e ativá-los mais rapidamente. Criadores experientes podem usar esse fluxo para rapidamente gerar um bot desde o princípio para
rápida personalização.

Reforce seu modelo de intenção com o Recomendador de entrada (beta)

Crie seu modelo de intenção em tempo recorde com o Recomendador de entrada. Use recomendações em intenções de diálogo
novas ou existentes para criar dados de treinamento realistas baseados em frases que seus clientes já usam. Você pode usar o
Recomendador de entrada para gerar vários enunciados para uma nova intenção ou aumentar a qualidade de suas intenções atuais
recomendando enunciados de alto valor.

Torne o desenvolvimento de bot um esforço em equipe com permissões aprimoradas

Compartilhe o desenvolvimento do bot com várias partes interessadas enquanto mantém seus dados seguros. Usuários com Visualizar
instalação e configuração podem acessar o bot no modo somente leitura. A permissão Gerenciar bots permite que você crie e faça
a manutenção de bots enquanto Gerenciar dados de treinamento de bots dá acesso a conjuntos de intenções e atividades de
treinamento. Essas atualizações ajudam você a manter o modelo de intenção do seu bot em uma ampla equipe enquanto mantém
o desenvolvimento do bot a algumas pessoas selecionadas.

Encontre seu caminho com novos recursos de acessibilidade de visualização de mapa (disponível ao público em geral)

A Visualização de mapa ficou ainda mais acessível a administradores de bot graças a uma nova estrutura baseada em local para
leitores de tela. Quando você seleciona um diálogo, os leitores de tela descrevem os elementos filho e identificam se o Einstein está
habilitado. Os administradores podem usar ferramentas de navegação por teclado robustas na Visualização de mapa para navegar
visualmente nos bots.

Obtenha ainda mais idiomas para Bots do Einstein

As funcionalidades de idioma de bots estão ainda melhores! Japonês, chinês tradicional e chinês simplificado agora estão disponíveis
ao público e russo, holandês e português brasileiro agora são idiomas beta.

Seja específico com o mapeamento de variáveis de contexto personalizadas

Ajude seu bot a agir com relação ao contexto de entrada do seu cliente mapeando variáveis de contexto personalizadas. Os
administradores de chat podem personalizar o pré-chat para entregar informações ao bot, e os administradores do Messaging
podem capturar números de telefone para vincular a registros existentes. Cada variável de contexto personalizada pode mapear
para vários canais e campos.

Obtenha percepções mais profundas com métricas de sessão de bot aprimoradas

Obtenha ainda mais aprimoramentos para métricas de bot para que você possa compartilhar percepções com a sua equipe. Os logs
de evento mostram quando um bot é transferido para um agente ou outro bot e os logs chamam cada ação da regra. Os elementos
da regra com condições agora são especificados como eventos únicos.
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Bots do Einstein: Atualizações de tempo limite da sessão

Os tempos limite de sessões de bot agora variam por canal. O tempo limite do canal do Chat é de 30 minutos e o tempo limite do
canal de mensagens é de 8 horas.

Bots do Einstein: Atualizações de roteamento

Os Bots do Einstein que usam roteamento baseado em fila e roteamento baseado em habilidades agora suportam posição de fila
para substituições.

Dê um impulso à criação de bot com a atualização de configuração guiada de bots
As atualizações do Fluxo de configuração guiada ajudam tanto criadores de bot novos quanto experientes. Novos criadores podem criar
um bot usando um modelo que inclui ações populares do Salesforce, como criar um caso, criar um lead, adicionar um comentário ao
caso ou pesquisar um pedido. Esse bot inclui também texto conversacional e fluxos otimizados para que você possa personalizá-los e
ativá-los mais rapidamente. Criadores experientes podem usar esse fluxo para rapidamente gerar um bot desde o princípio para rápida
personalização.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
A configuração dos Bots do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.

Quem: Os Bots do Einstein estão disponíveis para organizações do Salesforce com licenças de usuário do Service Cloud e do Chat ou a
organizações com licenças de usuário do Engajamento digital. Cada organização aplicável recebe 25 conversas de Bots do Einstein por
mês para cada usuário do Chat ou Engajamento digital com uma assinatura ativa. Esse recurso exige as seguintes permissões: Personalizar
aplicativo OU modificar metadados OU gerenciar bots. Para criar um bot usando o Modelo de introdução, os clientes devem ter Messaging
e Chat habilitados na organização.

Como: Novos usuários do bot podem clicar e Criar um novo bot na página principal do Bot para iniciar a Configuração guiada. Os usuários
que já têm bots podem clicar em Novo na página principal do Bot.
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Reforce seu modelo de intenção com o Recomendador de entrada (beta)
Crie seu modelo de intenção em tempo recorde com o Recomendador de entrada. Use recomendações em intenções de diálogo novas
ou existentes para criar dados de treinamento realistas baseados em frases que seus clientes já usam. Você pode usar o Recomendador
de entrada para gerar vários enunciados para uma nova intenção ou aumentar a qualidade de suas intenções atuais recomendando
enunciados de alto valor.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
A configuração dos Bots do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.

Quem: Os Bots do Einstein estão disponíveis para organizações do Salesforce com licenças de usuário do Service Cloud e do Chat ou a
organizações com licenças de usuário do Engajamento digital. Cada organização aplicável recebe 25 conversas de Bots do Einstein por
mês para cada usuário do Chat ou Engajamento digital com uma assinatura ativa. Esse recurso exige as seguintes permissões: Personalizar
aplicativo OU Modificar metadados OU Gerenciar bots OU Gerenciar dados de treinamento de bot.

Como: Você pode ativar o Recomendador de entrada na página principal de Bots do Einstein. Para iniciar o Recomendador de entrada,
clique em Obter recomendações em uma nova intenção ou clique em Localizar similar ao lado de qualquer enunciado.

Para habilitar o Recomendador de entrada, seu perfil deve ter acesso para Visualizar tudo no objeto Transcrição de chat. O Recomendador
de entrada requer pelo menos 10 mil registros de Transcrição de chat para criar um modelo de alta qualidade.

Qualquer uso desse recurso beta está sujeito aos Termos de serviço beta.

Torne o desenvolvimento de bot um esforço em equipe com permissões aprimoradas
Compartilhe o desenvolvimento do bot com várias partes interessadas enquanto mantém seus dados seguros. Usuários com Visualizar
instalação e configuração podem acessar o bot no modo somente leitura. A permissão Gerenciar bots permite que você crie e faça a
manutenção de bots enquanto Gerenciar dados de treinamento de bots dá acesso a conjuntos de intenções e atividades de treinamento.
Essas atualizações ajudam você a manter o modelo de intenção do seu bot em uma ampla equipe enquanto mantém o desenvolvimento
do bot a algumas pessoas selecionadas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
A configuração dos Bots do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.

Quem: Os Bots do Einstein estão disponíveis para organizações do Salesforce com licenças de usuário do Service Cloud e do Chat ou a
organizações com licenças de usuário do Engajamento digital. Cada organização aplicável recebe 25 conversas de Bots do Einstein por
mês para cada usuário do Chat ou Engajamento digital com uma assinatura ativa.

Como: Gerenciar bots e Gerenciar dados de treinamento de bots são conjuntos de permissões personalizados que podem ser atribuídos
a um perfil. Saiba mais sobre como atribuir conjuntos de permissões com este artigo de ajuda.
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Encontre seu caminho com novos recursos de acessibilidade de visualização de mapa (disponível
ao público em geral)
A Visualização de mapa ficou ainda mais acessível a administradores de bot graças a uma nova estrutura baseada em local para leitores
de tela. Quando você seleciona um diálogo, os leitores de tela descrevem os elementos filho e identificam se o Einstein está habilitado.
Os administradores podem usar ferramentas de navegação por teclado robustas na Visualização de mapa para navegar visualmente nos
bots.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
A configuração dos Bots do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.

Quem: Os Bots do Einstein estão disponíveis para organizações do Salesforce com licenças de usuário do Service Cloud e do Chat ou a
organizações com licenças de usuário do Engajamento digital. Cada organização aplicável recebe 25 conversas de Bots do Einstein por
mês para cada usuário do Chat ou Engajamento digital com uma assinatura ativa. Esse recurso exige as seguintes permissões: Personalizar
aplicativo OU modificar metadados OU gerenciar bots.

Como: Você pode acessar a Visualização de mapa na página de diálogo no Criador de bot.

Obtenha ainda mais idiomas para Bots do Einstein
As funcionalidades de idioma de bots estão ainda melhores! Japonês, chinês tradicional e chinês simplificado agora estão disponíveis
ao público e russo, holandês e português brasileiro agora são idiomas beta.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
A configuração dos Bots do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.

Quem: Os Bots do Einstein estão disponíveis para organizações do Salesforce com licenças de usuário do Service Cloud e do Chat ou a
organizações com licenças de usuário do Engajamento digital. Cada organização aplicável recebe 25 conversas de Bots do Einstein por
mês para cada usuário do Chat ou Engajamento digital com uma assinatura ativa. Esse recurso exige as seguintes permissões: Personalizar
aplicativo OU modificar metadados OU gerenciar bots.

Como: Configurar um idioma para o bot é obrigatório. Você pode selecionar um idioma para um novo bot durante o fluxo de configuração
de novo bot. Você pode atribuir um idioma a bots criados anteriormente editando a seção Informações do bot da página Visão geral
do bot.

Seja específico com o mapeamento de variáveis de contexto personalizadas
Ajude seu bot a agir com relação ao contexto de entrada do seu cliente mapeando variáveis de contexto personalizadas. Os administradores
de chat podem personalizar o pré-chat para entregar informações ao bot, e os administradores do Messaging podem capturar números
de telefone para vincular a registros existentes. Cada variável de contexto personalizada pode mapear para vários canais e campos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
A configuração dos Bots do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.

Quem: Os Bots do Einstein estão disponíveis para organizações do Salesforce com licenças de usuário do Service Cloud e do Chat ou a
organizações com licenças de usuário do Engajamento digital. Cada organização aplicável recebe 25 conversas de Bots do Einstein por
mês para cada usuário do Chat ou Engajamento digital com uma assinatura ativa. Esse recurso exige as seguintes permissões: Personalizar
aplicativo OU modificar metadados OU gerenciar bots.

Como: Para criar uma nova variável, clique em Novo na página Variáveis do Criador de bot. Altere o tipo de campo para Contexto. Salve
seu trabalho e clique em Validar nome para adicionar mapeamentos por canal. O canal do Chat pode mapear para o objet
LiveChatTranscript e os Canais de mensagens podem mapear dos objetos MessagingSession ou MessagingUser.
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Obtenha percepções mais profundas com métricas de sessão de bot aprimoradas
Obtenha ainda mais aprimoramentos para métricas de bot para que você possa compartilhar percepções com a sua equipe. Os logs de
evento mostram quando um bot é transferido para um agente ou outro bot e os logs chamam cada ação da regra. Os elementos da
regra com condições agora são especificados como eventos únicos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
A configuração dos Bots do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.

Quem: Os Bots do Einstein estão disponíveis para organizações do Salesforce com licenças de usuário do Service Cloud e do Chat ou a
organizações com licenças de usuário do Engajamento digital. Cada organização aplicável recebe 25 conversas de Bots do Einstein por
mês para cada usuário do Chat ou Engajamento digital com uma assinatura ativa. Esse recurso exige as seguintes permissões: Personalizar
aplicativo OU modificar metadados OU gerenciar bots.

Como: Você pode acessar Logs de evento na guia Desempenho no Criador de bot. Relatórios sobre transferências usam o novo campo
no objeto ConversationDefinitionSession: Tipo de destino de transferência da sessão.

Bots do Einstein: Atualizações de tempo limite da sessão
Os tempos limite de sessões de bot agora variam por canal. O tempo limite do canal do Chat é de 30 minutos e o tempo limite do canal
de mensagens é de 8 horas.

Bots do Einstein: Atualizações de roteamento
Os Bots do Einstein que usam roteamento baseado em fila e roteamento baseado em habilidades agora suportam posição de fila para
substituições.

Classificação de caso do Einstein: Recomendações mais rápidas, campos de controle
opcionais e percepções de atualização automática
Se você estiver usando a versão Try Einstein da Classificação de caso do Einstein, as recomendações de valor de campo aparecerão logo
após a criação do caso, em vez de a cada hora. Os campos de controle são opcionais, de modo que a configuração do modelo ocorre
sem problemas. E você recebe detalhes para ajudá-lo a resolver problemas com atualizações de caso automáticas.
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NESTA SEÇÃO:

Try Einstein, agora com recomendações mais rápidas

Sabemos que cada minuto faz a diferença. Se você tiver a versão Try Einstein da Classificação de caso do Einstein, o Einstein agora
recomenda valores de campo apenas uma vez ao agente, imediatamente após a criação do caso. Antes, as recomendações eram
atualizadas por hora em todos os casos abertos e atualizados, de modo que nem sempre estavam disponíveis quando um caso era
criado.

Campos de controle são opcionais

Um campo de controle determina que valores estão disponíveis em outro campo, conhecido como o campo dependente. Se você
quer que a Classificação de caso do Einstein preveja um campo dependente, agora pode ativar seu modelo sem incluir o campo de
controle.

Obtenha percepções de problemas de atualização automática

Se a Classificação de caso do Einstein tentar e falhar atualizar um campo de caso, nós informamos o motivo para a falha para que
você possa corrigi-la.

Saiba mais com campos de previsão na Classificação de caso do Einstein

Identifique o campo para o qual a Classificação de caso do Einstein está fazendo previsões. Antes, você podia receber recomendações
para casos, mas não podia identificar o campo relacionado. Você pode usar o campo de previsão, por exemplo, para criar relatórios
que comparam previsões com valores de caso reais.

Try Einstein, agora com recomendações mais rápidas
Sabemos que cada minuto faz a diferença. Se você tiver a versão Try Einstein da Classificação de caso do Einstein, o Einstein agora
recomenda valores de campo apenas uma vez ao agente, imediatamente após a criação do caso. Antes, as recomendações eram
atualizadas por hora em todos os casos abertos e atualizados, de modo que nem sempre estavam disponíveis quando um caso era
criado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. A
configuração para a Classificação de caso do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.

Quem: A versão Try Einstein da Classificação de caso do Einstein: não requer a licença do complemento do Service Cloud Einstein.

Como: Para ver as recomendações do Einstein em um caso, clique em Obter recomendações do Einstein no console de serviço do
Lightning. Dependendo de como você configura a Classificação de caso do Einstein, este link é exibido:

• No componente de registro relacionado Detalhes do caso ou

• No componente Recomendações de campo do Einstein, cujo cabeçalho padrão é classificação de caso
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As recomendações costumam aparecer logo após o caso ser criado, embora possa haver um leve atraso durante horários de tráfego
intenso. Pode ser necessário atualizar a página para vê-las.

Campos de controle são opcionais
Um campo de controle determina que valores estão disponíveis em outro campo, conhecido como o campo dependente. Se você quer
que a Classificação de caso do Einstein preveja um campo dependente, agora pode ativar seu modelo sem incluir o campo de controle.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. A
configuração para a Classificação de caso do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.

Por quê: Por exemplo, suponha que o campo de caso Reason  seja dependente do campo Case Source. Você adiciona Reason
ao seu modelo para que o Einstein possa prevê-lo, mas Case Source  não é compatível com a Classificação de caso do Einstein.
Agora você pode ativar seu modelo sem remover Reason.

Incluir o campo de controle em seu modelo dá ao Einstein contexto para previsões. Porém, não se preocupe se ele não estiver disponível
para adicionar. O Einstein ainda preverá o campo dependente. Se o valor previsto do Einstein para o campo dependente não for compatível
com o valor do campo de controle em um caso, a previsão será ocultada para preservar a qualidade dos dados.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Considerações para escolher campos a prever (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Obtenha percepções de problemas de atualização automática
Se a Classificação de caso do Einstein tentar e falhar atualizar um campo de caso, nós informamos o motivo para a falha para que você
possa corrigi-la.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. A
configuração para a Classificação de caso do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.
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Por quê: Quando Automatizar valor é selecionado em um campo em seu modelo, a Classificação de caso do Einstein automaticamente
atualiza o campo em um caso desde que a previsão esteja acima do limite de confiança. Antes, se um caso que cumprisse esses requisitos
não fosse atualizado automaticamente, o motivo não ficava claro. Agora, o novo campo da lista de opções Código de erro  no
evento de plataforma AIUpdateRecordEvent diz por que uma atualização automática não foi concluída. O campo tem estes valores, que
não podem ser personalizados:

• none  – nenhum erro ocorreu.

• entity_locked  – as maiúsculas e minúsculas estão bloqueadas para edição por um processo de aprovação.

• no_access  – o usuário do Einstein selecionado ou o usuário do processo automático não tem permissão para atualizar o caso.

• validation_rule  – a atualização viola uma regra de validação do caso.

• other  – ocorreu um erro diferente.

Como: Use o novo campo para capturar e solucionar problemas de qualquer falha de atualização automática. Por exemplo, crie um
processo ou fluxo para adicionar casos a uma fila para revisar se o Código de erro deles não é igual a nenhum.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Saiba mais com campos de previsão na Classificação de caso do Einstein
Identifique o campo para o qual a Classificação de caso do Einstein está fazendo previsões. Antes, você podia receber recomendações
para casos, mas não podia identificar o campo relacionado. Você pode usar o campo de previsão, por exemplo, para criar relatórios que
comparam previsões com valores de caso reais.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. A
configuração para a Classificação de caso do Einstein está disponível apenas no Lightning Experience.

Quem: A versão Try Einstein da Classificação de caso do Einstein: não requer a licença do complemento do Service Cloud Einstein.

Como: Use o novo PredictionField no objeto AIRecordInsight para identificar o campo para suas percepções. Para incluir PredictionField
em tipos de relatório personalizados, adicione-o ao layout do relatório na página Tipos de relatório em Configuração.

Recomendações de resposta do Einstein: novo formato flexível e suporte para vários
idiomas
Trabalhe com mais agilidade no Console de serviço do Lightning encaixando o componente Respostas do Einstein, que permite aos
agentes revisar e enviar respostas recomendadas enquanto revisa outros registros. Estenda seu alcance global com recomendações de
resposta em oito novos idiomas.

NESTA SEÇÃO:

Mantenha a conversa fluindo com o novo formato encaixado

Encaixe, ou fixe, o componente Respostas do Einstein para enviar as respostas de qualquer subguia no Console de serviço do
Lightning. Quando o componente está encaixado, ele mostra respostas para a sessão de mensagens ou o chat aberto na guia atual.
Os agentes podem minimizá-lo e expandi-lo enquanto verificam os registros relacionados à conversa.

Expanda seu alcance global com recomendações de resposta em oito idiomas (piloto)

As Recomendações de resposta do Einstein sugerem respostas comuns aos agentes de suporte durante sessões de chat e mensagens.
As recomendações de resposta são baseadas em transcrições de chat anteriores e vêm de uma lista de respostas geradas pelo
Einstein e aprovadas por você. O recurso antes estava disponível apenas em inglês. Recomendações de resposta em francês, holandês,
alemão, espanhol, dinamarquês, sueco e turco agora estão em piloto.
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Mantenha a conversa fluindo com o novo formato encaixado
Encaixe, ou fixe, o componente Respostas do Einstein para enviar as respostas de qualquer subguia no Console de serviço do Lightning.
Quando o componente está encaixado, ele mostra respostas para a sessão de mensagens ou o chat aberto na guia atual. Os agentes
podem minimizá-lo e expandi-lo enquanto verificam os registros relacionados à conversa.

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

Como: A opção de encaixe está automaticamente disponível a todos os agentes que podem ver o componente Respostas do Einstein.
Clique no ícone superior direito para encaixar o componente.

Use as ações da barra de cabeçalho para minimizar, maximizar ou fechar o componente encaixado. A barra de cabeçalho também mostra
o número de transcrição da sessão de chat ou mensagem aberta para a guia do console atual.

Os agentes podem interagir com respostas recomendadas a evento mesmo que a conversa não esteja visível na subguia atual. Por
exemplo, clique em Publicar ou Não é útil em uma resposta recomendada enquanto verifica um artigo do Knowledge relacionado.
Clicar em Editar cola a resposta no campo de mensagem da conversa para edição, mas mantém o foco na subguia atual. O agente
então pode navegar para a conversa para aprimorar e publicar a resposta.

Nota:  Você pode escolher mudar o foco para a conversa ativa quando os usuários clicarem em Editar em respostas no modo
encaixado. Abra as páginas do console de Chat ou Messaging no Criador de aplicativo Lightning. Em seguida, clique no componente
Respostas do Einstein e selecione Ir para conversa ativa para edições encaixadas.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Usar recomendações de resposta no Console de serviço do Lightning (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Dar aos agentes acesso às Recomendações de resposta (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

122

Einstein para serviço: Criação de bot de um modelo,
recomendações de classificação de caso mais rápidas e

muito mais

Notas da versão do Salesforce Winter '21

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


Expanda seu alcance global com recomendações de resposta em oito idiomas (piloto)
As Recomendações de resposta do Einstein sugerem respostas comuns aos agentes de suporte durante sessões de chat e mensagens.
As recomendações de resposta são baseadas em transcrições de chat anteriores e vêm de uma lista de respostas geradas pelo Einstein
e aprovadas por você. O recurso antes estava disponível apenas em inglês. Recomendações de resposta em francês, holandês, alemão,
espanhol, dinamarquês, sueco e turco agora estão em piloto.

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

Como: Para aprender sobre o piloto em vários idiomas de Recomendações de resposta do Einstein, contate o Executivo de conta do
Salesforce. O piloto está disponível para organizações em que a maioria das transcrições de chat estão em um idioma do piloto não
inglês. Por exemplo, se 90% das transcrições de chat encerradas estiverem em francês, você poderá participar do piloto para recomendações
de resposta em francês. O piloto não está disponível para organizações que já usam Recomendações de resposta do Einstein em inglês.

Para entregar recomendações de resposta no idioma majoritário, o Einstein precisa analisar pelo menos 10 mil transcrições de chat
encerradas em tal idioma. Se você não tiver chats encerrados o suficiente ou se os chats forem curtos demais, o informaremos quando
você tentar criar seu modelo preditivo.

Recomendações de artigo do Einstein: acesso mais fácil ao agente e uma nova
verificação de dados
Não é mais necessário perder tempo com permissões do usuário – os usuários do Lightning Knowledge agora veem as Recomendações
de artigo do Einstein no Console de serviço do Lightning. O Einstein agora identifica problemas de qualidade de dados que podem
afetar recomendações de artigo.

NESTA SEÇÃO:

Mostrar recomendações de artigo do Einstein a usuários do Lightning Knowledge (atualização)

Todos os usuários do Lightning Knowledge agora veem as Recomendações de artigo do Einstein no componente Knowledge. Antes,
os usuários precisavam de uma permissão do usuário para ver recomendações de artigo.

Localize e corrija falhas mais cedo

Sem dados abundantes e de boa qualidade com os quais aprender, o Einstein não consegue fazer recomendações de artigo precisas.
Você agora é notificado caso não tenha dados de alta qualidade suficientes para ativar seu modelo de Recomendações de artigo
do Einstein. E você recebe dicas para ajudá-lo a corrigir o problema.

Mostrar recomendações de artigo do Einstein a usuários do Lightning Knowledge (atualização)
Todos os usuários do Lightning Knowledge agora veem as Recomendações de artigo do Einstein no componente Knowledge. Antes,
os usuários precisavam de uma permissão do usuário para ver recomendações de artigo.

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

Como: Se você ainda não tiver configurado Recomendações de artigo do Einstein, será solicitado a indicar sua preferência de acesso
do usuário ao ativar o modelo.
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Escolha entre duas opções:

• Todos os usuários do Lightning Knowledge: Essa opção é selecionada para você, assim, não é preciso gerenciar manualmente
a atribuição de permissão. Se o modelo de Recomendações de artigo do Einstein já estiver ativo, alguns usuários poderão ver as
recomendações de artigo pela primeira vez.

• Usuários específicos: Selecione essa opção para usar a permissão do usuário Visualizar e agir quanto a recomendações de artigo
do Einstein para controlar o acesso a recomendações de artigo.

Atualize a nova configuração a qualquer momento na página Recomendações de artigo do Einstein em Configuração.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Dar aos agentes acesso às Recomendações de artigo do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Perguntas frequentes sobre Recomendações de artigo do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Localize e corrija falhas mais cedo
Sem dados abundantes e de boa qualidade com os quais aprender, o Einstein não consegue fazer recomendações de artigo precisas.
Você agora é notificado caso não tenha dados de alta qualidade suficientes para ativar seu modelo de Recomendações de artigo do
Einstein. E você recebe dicas para ajudá-lo a corrigir o problema.

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

Como: Depois de criar seu modelo, você é notificado se casos e artigos não contêm dados de alta qualidade suficientes para permitir a
ativação do modelo. Excesso de campos em branco, incompletos ou preenchidos inadequadamente em seus casos pode causar essa
advertência de dados.

O aviso diz com que frequência os campos incluídos no modelo ficaram em branco. Use essas informações como um ponto de partida
para realizar uma análise de qualidade de sua base de conhecimento e casos recentes. Outra opção é impulsionar a qualidade dos dados
do modelo escolhendo diferentes campos de conhecimento e caso com os quais o Einstein deve aprender. Então recrie e ative seu
modelo.

Field Service: Um novo nome, quadros de horas em qualquer lugar e
agendamento de manutenção preventiva em qualquer lugar
Aproveite os novos recursos sob o Field Service renomeado. Permita que seus funcionários enviem quadros de horas, agora disponíveis
ao público geral, do aplicativo Field Service Mobile, e incluam fusos horários locais. Padrões recorrentes permitem que você defina o
ritmo certo para compromissos de manutenção periódica.
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NESTA SEÇÃO:

O Field Service tem um novo nome

Ainda é rápido como um raio, mas o Field Service Lightning agora se chama Field Service. Nomes de campo, mensagens e Ajuda
do Salesforce refletem o novo nome. O namespace da API, os nomes de campo do desenvolvedor, os conjuntos de permissões e
as permissões personalizadas não mudam, assim, não há necessidade de preocupar-se com atualizações ao seu código personalizado.

Acompanhe o tempo no trabalho com quadros de horas (disponível ao público em geral)

Obtenha visibilidade das horas que seus funcionários móveis estão trabalhando. Permita aos gerentes criar, revisar e agir quanto aos
quadros de horas dos funcionários. Defina modelos para que você possa gerar quadros de horas automaticamente.

Registre garantias do produto

Dê a seus funcionários móveis acesso a detalhes de garantia do produto para que possam iniciar reivindicações para produtos com
defeito. Registre detalhes dos termos de garantia e atribua-os a produtos ou famílias de produto para criar garantias padrão. Então
crie ativos e, além da garantia padrão, insira garantias adicionais ou estendidas junto com exclusões e termos nulos.

Melhore a manutenção preventiva com recorrência avançada (beta)

Mantenha os ativos na melhor forma gerenciando manutenção executada em diferentes cronogramas. Defina os cronogramas de
manutenção com regras recorrentes e especifique a precedência de cada cronograma. Então deixe as ordens de trabalho geradas
guiarem seus técnicos de serviço de campo para realizarem a manutenção certa na hora certa.

Obtenha o preço total em itens de linha de contrato de serviço

Não é necessário sair da calculadora. Agora você pode ver o preço total de todos os itens de linha para um contrato de serviço.

Encontre o dia útil anterior certo com BusinessHours.add

Quando você quer encontrar o dia útil anterior usando BusinessHours.add, a data e hora retornada agora considera um feriado antes
de um dia sem horário comercial. Por exemplo, quando uma sexta-feira é considerada um feriado em que sábado não tem horário
comercial, o dia útil anterior agora é corretamente retornado como quinta-feira.

Obtenha assuntos da ordem de trabalho traduzidos

É mais fácil se comunicar com funcionários móveis no idioma deles. No assunto de ordens de trabalho geradas de planos de
manutenção, a palavra manutenção é traduzida corretamente para idiomas compatíveis com o Salesforce.

Field Service Scheduling: compromissos priorizados e roteamento no nível da rua

Preveja tempos de viagem mais precisos com roteamento no nível da rua. Permita que o agendamento e a otimização atribuam
compromissos de alta prioridade a períodos e sobreponham visitas menos urgentes.

Field Service Mobile: Quadros de horas, aprimoramentos de notificação e paridade do Iniciador de ações

Os funcionários podem produzir mais no aplicativo Field Service Mobile. Eles podem enviar quadros de horas anteriores e atuais,
enviar notificações relevantes e ver quando novas mensagens chegam. A paridade do iniciador de ações entre Android e iOS torna
fácil para as equipes nas duas plataformas usarem o aplicativo.

O Field Service tem um novo nome
Ainda é rápido como um raio, mas o Field Service Lightning agora se chama Field Service. Nomes de campo, mensagens e Ajuda do
Salesforce refletem o novo nome. O namespace da API, os nomes de campo do desenvolvedor, os conjuntos de permissões e as
permissões personalizadas não mudam, assim, não há necessidade de preocupar-se com atualizações ao seu código personalizado.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e ao aplicativo Salesforce móvel para iOS e Android nas
edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Acompanhe o tempo no trabalho com quadros de horas (disponível ao público em
geral)
Obtenha visibilidade das horas que seus funcionários móveis estão trabalhando. Permita aos gerentes criar, revisar e agir quanto aos
quadros de horas dos funcionários. Defina modelos para que você possa gerar quadros de horas automaticamente.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e ao aplicativo Salesforce móvel para iOS e Android nas
edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Introdução a quadros de horas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Registre garantias do produto
Dê a seus funcionários móveis acesso a detalhes de garantia do produto para que possam iniciar reivindicações para produtos com
defeito. Registre detalhes dos termos de garantia e atribua-os a produtos ou famílias de produto para criar garantias padrão. Então crie
ativos e, além da garantia padrão, insira garantias adicionais ou estendidas junto com exclusões e termos nulos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e ao aplicativo Salesforce móvel para iOS e Android nas
edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Melhore a manutenção preventiva com recorrência avançada (beta)
Mantenha os ativos na melhor forma gerenciando manutenção executada em diferentes cronogramas. Defina os cronogramas de
manutenção com regras recorrentes e especifique a precedência de cada cronograma. Então deixe as ordens de trabalho geradas
guiarem seus técnicos de serviço de campo para realizarem a manutenção certa na hora certa.

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

Como um recurso beta, a Recorrência avançada do plano de manutenção 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. Para obter
informações sobre a ativação desse recurso na sua organização, entre em contato com a Salesforce.

Por quê: Os ativos podem ter requisitos para vários cronogramas de manutenção, sendo cada um a frequências diferentes. Quando as
tarefas de manutenção coincidem, talvez você queira realizar todas elas ou apenas algumas.

Por exemplo, uma empresa de manutenção predial realiza uma pequena manutenção em um sistema de ar-condicionado a cada três
meses e um serviço grande anualmente. Quando uma ordem de trabalho é gerada para o serviço anual, o gerente de serviço não quer
gerar uma ordem de trabalho para um serviço de três meses.

Considere também uma empresa de manutenção de piscinas que limpe uma piscina mensalmente e aplique tratamento químico a
cada três meses. Nesse caso, quando a ordem de trabalho de tratamento é criada, o gerente de serviço quer a ordem de trabalho de
limpeza da piscina também.
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Como: Crie uma regra de trabalho de manutenção para um ativo e use a ordem de classificação para definir a precedência para várias
regras. Quando o processo de geração de ordem de trabalho encontra várias regras para gerar no mesmo dia, apenas ordens de trabalho
para as regras com o menor valor de ordem de classificação são geradas. Se houver regras com a mesma ordem de classificação, cada
regra gerará uma ordem de trabalho.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Recorrência avançada do plano de manutenção (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Obtenha o preço total em itens de linha de contrato de serviço
Não é necessário sair da calculadora. Agora você pode ver o preço total de todos os itens de linha para um contrato de serviço.

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

Encontre o dia útil anterior certo com BusinessHours.add
Quando você quer encontrar o dia útil anterior usando BusinessHours.add, a data e hora retornada agora considera um feriado antes de
um dia sem horário comercial. Por exemplo, quando uma sexta-feira é considerada um feriado em que sábado não tem horário comercial,
o dia útil anterior agora é corretamente retornado como quinta-feira.
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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:

O BusinessHours.add para um valor negativo não funciona como o esperado quando um feriado de ocorrência única cai antes de
um dia sem horário comercial

Obtenha assuntos da ordem de trabalho traduzidos
É mais fácil se comunicar com funcionários móveis no idioma deles. No assunto de ordens de trabalho geradas de planos de manutenção,
a palavra manutenção é traduzida corretamente para idiomas compatíveis com o Salesforce.

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

Field Service Scheduling: compromissos priorizados e roteamento no nível da rua
Preveja tempos de viagem mais precisos com roteamento no nível da rua. Permita que o agendamento e a otimização atribuam
compromissos de alta prioridade a períodos e sobreponham visitas menos urgentes.

NESTA SEÇÃO:

Estime os tempos de viagem com roteamento no nível da rua (disponível ao público em geral)

Uma vez que o roteamento no nível da rua (SLR) usa as atuais velocidades da estrada e dados curva a curva, ele calcula os tempos
de viagem com mais precisão que roteamento aéreo. Projeções de viagem mais precisas podem ajudar seus trabalhadores a serem
mais produtivos e dirigirem menos.

Foque prioridades de trabalho usando compromissos de serviço

Quando a disponibilidade da sua equipe é limitada, priorize compromissos de serviço urgentes a trabalhos menos urgentes. Você
pode atribuir valores de prioridade diretamente a compromissos. Antes, você podia especificá-los apenas em ordens de trabalho
pai ou itens de linha de ordem de trabalho.

Configure com novos testes na verificação de integridade

Mantenha a integridade da configuração do Field Service. Adicionados testes para ajudá-lo a detectar se um território de serviço
carece dos recursos com as habilidades necessárias ou se a janela de chegada ocorre após o prazo de um compromisso. Além disso,
um clique pode dizer se o roteamento no nível da rua (SLR) está configurado adequadamente.

Descarregue serviços de sandbox para roteamento e otimização

Configure suas organizações de sandbox do Salesforce para usar sites remotos independentes para roteamento no nível da rua (SLR)
e serviços de otimização. Para manter suas organizações de produção funcionando sem problemas, adicionamos sites e sandboxes
remotos dedicados. Em uma versão futura, exigiremos que sandboxes usem esses sites para SLR e serviços de otimização.

Estime os tempos de viagem com roteamento no nível da rua (disponível ao público em geral)
Uma vez que o roteamento no nível da rua (SLR) usa as atuais velocidades da estrada e dados curva a curva, ele calcula os tempos de
viagem com mais precisão que roteamento aéreo. Projeções de viagem mais precisas podem ajudar seus trabalhadores a serem mais
produtivos e dirigirem menos.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
com o pacote gerenciado do Field Service instalado.
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Como: No aplicativo Field Service Admin, ative o roteamento no nível da rua em Configurações do Field Service > Programação >
Roteamento. Os cálculos de SLR levam um pouco mais de tempo que o roteamento aéreo.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar roteamento para cálculos de tempo de viagem (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Foque prioridades de trabalho usando compromissos de serviço
Quando a disponibilidade da sua equipe é limitada, priorize compromissos de serviço urgentes a trabalhos menos urgentes. Você pode
atribuir valores de prioridade diretamente a compromissos. Antes, você podia especificá-los apenas em ordens de trabalho pai ou itens
de linha de ordem de trabalho.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
com o pacote gerenciado do Field Service instalado.

Por quê: Use uma fórmula personalizada para atribuir valores de prioridade. Por exemplo, crie um campo de prioridade que seja baseado
em prazos do compromisso. Quando não há período disponível e o prazo está próximo, a otimização atinge compromissos com
prioridades menores. O agendamento dá precedência a compromissos de alta prioridade e os sobrepõe a atribuições de menor prioridade.

Como: Selecione um campo de prioridade em compromissos de serviço, ordens de trabalho ou itens de linha de ordem de trabalho.
As prioridades padrão variam de 1, a mais crítica, a 10, a menos urgente. Se você precisar de pequenos incrementos entre valores de
prioridade, use o intervalo opcional de 1 a 100. Depois de ações de agendamento ou otimização, reagende os compromissos ou resolva
sobreposições.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Agendar compromissos de alta prioridade (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Configure com novos testes na verificação de integridade
Mantenha a integridade da configuração do Field Service. Adicionados testes para ajudá-lo a detectar se um território de serviço carece
dos recursos com as habilidades necessárias ou se a janela de chegada ocorre após o prazo de um compromisso. Além disso, um clique
pode dizer se o roteamento no nível da rua (SLR) está configurado adequadamente.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
com o pacote gerenciado do Field Service instalado.

Como: No aplicativo Field Service Admin, selecione Verificação de integridade nas Configurações do Field Service.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Testar sua configuração do Field Service com a verificação de integridade (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização de versão)

Descarregue serviços de sandbox para roteamento e otimização
Configure suas organizações de sandbox do Salesforce para usar sites remotos independentes para roteamento no nível da rua (SLR) e
serviços de otimização. Para manter suas organizações de produção funcionando sem problemas, adicionamos sites e sandboxes remotos
dedicados. Em uma versão futura, exigiremos que sandboxes usem esses sites para SLR e serviços de otimização.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
Isso se aplica a organizações de sandbox instaladas com o pacote gerenciado do Field Service antes da Winter '21.
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Como: Em Configuração na organização de sandbox, acesse Configurações de site remoto e ative os sites FSL_GIS_SB e
FSL_Optimize_SB.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Definir configurações de site remoto (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Field Service Mobile: Quadros de horas, aprimoramentos de notificação e paridade
do Iniciador de ações
Os funcionários podem produzir mais no aplicativo Field Service Mobile. Eles podem enviar quadros de horas anteriores e atuais, enviar
notificações relevantes e ver quando novas mensagens chegam. A paridade do iniciador de ações entre Android e iOS torna fácil para
as equipes nas duas plataformas usarem o aplicativo.

NESTA SEÇÃO:

Envie mensagens úteis usando notificações personalizadas

Personalize as mensagens que você envia a seus funcionários móveis com base em suas necessidades comerciais. Você pode estender
ou substituir as notificações padrão com informações importantes relacionadas a qualquer parte do seu fluxo de trabalho. Por
exemplo, você pode permitir que os funcionários saibam quando o inventário está baixou se há um compromisso de serviço urgente
que eles precisam concluir.

Registre o horário de trabalho com quadros de horas (disponível ao público em geral)

Para funcionários móveis que se deslocam em vários fusos horários, você pode capturar automaticamente o fuso horário em que o
trabalho é realizado. Em um dispositivo móvel, os funcionários podem enviar quadros de horas anteriores com correções.

Nunca perca uma mensagem em notificações

Funcionários móveis no Android podem ver quando recebem notificações para que não percam um evento importante, como
alterações a compromissos de serviço. Os funcionários tocam em um alerta para ver a lista de mensagens, e também podem ver as
mensagens abertas offline. Antes, alertas de notificação estavam disponíveis apenas no iOS.

Seja mais eficiente com o novo design do Iniciador de ações

Trabalhar no iOS e no Android é mais fácil com o iniciador de Ações atualizado. A aparência do iniciador de Ações agora é igual em
todas as plataformas, proporcionando aos usuários uma experiência consistente, não importa o dispositivo. Os cabeçalhos de seção
tornam mais rápido encontrar o que você procura ao navegar em listas de ações.

Envie mensagens úteis usando notificações personalizadas
Personalize as mensagens que você envia a seus funcionários móveis com base em suas necessidades comerciais. Você pode estender
ou substituir as notificações padrão com informações importantes relacionadas a qualquer parte do seu fluxo de trabalho. Por exemplo,
você pode permitir que os funcionários saibam quando o inventário está baixou se há um compromisso de serviço urgente que eles
precisam concluir.

Onde: Essa alteração se aplica ao aplicativo Field Service Mobile nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Crie notificações personalizadas usando Criador de notificações. Você então pode adicionar notificações personalizadas de um
processo, fluxo ou API REST.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Enviar notificações personalizadas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
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Registre o horário de trabalho com quadros de horas (disponível ao público em geral)
Para funcionários móveis que se deslocam em vários fusos horários, você pode capturar automaticamente o fuso horário em que o
trabalho é realizado. Em um dispositivo móvel, os funcionários podem enviar quadros de horas anteriores com correções.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e ao aplicativo Salesforce móvel para iOS e Android nas
edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Introdução a quadros de horas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Nunca perca uma mensagem em notificações
Funcionários móveis no Android podem ver quando recebem notificações para que não percam um evento importante, como alterações
a compromissos de serviço. Os funcionários tocam em um alerta para ver a lista de mensagens, e também podem ver as mensagens
abertas offline. Antes, alertas de notificação estavam disponíveis apenas no iOS.

Onde: Essa alteração se aplica ao Field Service para Android.

Como: Um alerta na guia de notificação mostra aos funcionários o número de mensagens não vistas.

Abrir a lista de notificações faz o alerta desaparecer. Se um administrador excluir uma notificação antes que o funcionário a visualize,
este verá uma mensagem de erro ao abrir a mensagem. Se ele receber uma notificação depois de abrir a guia Notificação, poderá deslizar
para baixo na tela para atualizar a lista de notificações.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Personalizar notificações por push para o aplicativo Field Service Mobile (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Seja mais eficiente com o novo design do Iniciador de ações
Trabalhar no iOS e no Android é mais fácil com o iniciador de Ações atualizado. A aparência do iniciador de Ações agora é igual em todas
as plataformas, proporcionando aos usuários uma experiência consistente, não importa o dispositivo. Os cabeçalhos de seção tornam
mais rápido encontrar o que você procura ao navegar em listas de ações.

Onde: Essa alteração se aplica ao Field Service para iOS e Android.

Como: Toque, deslize ou passe o dedo no iniciador de Ações para abrir em meia tela.
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Repita o gesto para expandir para tela inteira.
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Você também pode tocar no ícone do menu de opções para abrir um menu para tarefas relacionadas a um item de ação.
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Cabeçalhos da seção organizam ações por tipo de objeto, por exemplo, compromissos de serviço ou ordens de trabalho. Mais ações
lista ações não associadas a um tipo de objeto.
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Service Setup Assistant: Vá de zero a console em minutos
Comece a usar o Service Cloud com ainda mais rapidez. O assistente de configuração pronto para uso faz o trabalho pesado: vincula o
email de suporte e adiciona os membros da equipe. Esse processo configura tudo de que você precisa para começar a resolver casos
no mesmo dia: o Aplicativos de console de serviço do Lightning, perfis personalizados, Email to Case, filas e a página de registro do
Lightning do caso. Também adicionamos texto rápido pré-criado, macros e Fluxos do Lightning para simplificar seu fluxo de trabalho.

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

Quem: O Service Setup Assistant está disponível a organizações do Salesforce com licenças do Service Cloud.

Como: Para começar a usar o Serviço, clique em Service Setup Assistant no menu Configuração.
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Canais: Configuração do Voice com o Amazon Connect for Sales, modelos
do Messaging e configurações de código de menu do canal
Leve o poder da telefonia integrada para suas organizações de vendas e suporte com configuração mais rápida do Service Cloud Voice.
Aumente a produtividade do agente com a API do kit de ferramentas do Voice, automação, ferramentas de colaboração e melhorias de
usabilidade. Crie modelos do Messaging com mais flexibilidade usando registros de Lead e Oportunidade. Personalize seu Menu do
canal com Configurações de código e evite confusão com HTML em suas páginas da web.

NESTA SEÇÃO:

Voice: Agora disponível no Sales Cloud, Kit de ferramentas da API, Ferramentas de automação de processo e Melhorias de usabilidade
e colaboração

Leve para o Sales Cloud o poder da telefonia do Voice integrada nativamente. Crie soluções para o seu negócio com a API do Kit de
ferramentas do Service Cloud Voice e campos personalizados empacotáveis. Aumente a eficiência do seu centro de contato com
ferramentas de automação de processo, como macros, ações rápidas, fluxos do Lightning, processos e fluxos de trabalho. Aumente
a produtividade do agente com configuração mais rápida, ferramentas de colaboração como o Chatter e melhorias de usabilidade
para a interface de transferência de chamada, componente de gravação de chamada, player de gravação de chamada e página de
registro de chamada por voz. Permita que seus agentes pausem gravações de chamada para proteger informações privadas dos
clientes.

Mensagens: Aprimoramentos a permissões de objeto e modelos

Aumentamos a flexibilidade ao criar modelos do Messaging e demos aos administradores mais controle sobre permissões de objeto
do Messaging. Além disso, você agora pode usar Regras de roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel para Messaging.

Bate-papo: Tipos de roteamento renomeados, regras de roteamento baseado em habilidades

Tome nota de algumas alterações de terminologia em botões e convites de chat. Confira regras de roteamento baseado em habilidades
que agora dão suporte a chat.
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Serviço integrado para Web: Configurações de código do menu de canal, convites para chat da comunidade e novo ícone de
mensagem para chat

Implante configurações de código de menu de canal com recursos estáticos em JavaScript na Configuração de serviço para mais
flexibilidade. Envie aos clientes convites para chat em comunidades com configurações de código. Use um novo ícone de mensagens
elegante no Chat para conversas simplificadas.

Voice: Agora disponível no Sales Cloud, Kit de ferramentas da API, Ferramentas de
automação de processo e Melhorias de usabilidade e colaboração
Leve para o Sales Cloud o poder da telefonia do Voice integrada nativamente. Crie soluções para o seu negócio com a API do Kit de
ferramentas do Service Cloud Voice e campos personalizados empacotáveis. Aumente a eficiência do seu centro de contato com
ferramentas de automação de processo, como macros, ações rápidas, fluxos do Lightning, processos e fluxos de trabalho. Aumente a
produtividade do agente com configuração mais rápida, ferramentas de colaboração como o Chatter e melhorias de usabilidade para
a interface de transferência de chamada, componente de gravação de chamada, player de gravação de chamada e página de registro
de chamada por voz. Permita que seus agentes pausem gravações de chamada para proteger informações privadas dos clientes.

NESTA SEÇÃO:

Aprimore o Sales Cloud com o Voice

Amplifique suas equipes de vendas com o Voice, a solução de telefonia nativa inteligente da Salesforce. Os vendedores podem falar
com os clientes usando um softphone intuitivo que combina o poder do Amazon Connect, incluindo transcrição de chamadas em
tempo real. Una chamadas de voz e seus canais digitais para que seus representantes de vendas possam contatar os clientes na hora
certa usando o canal que os clientes preferem.

Passe menos tempo configurando o Voice com configuração aprimorada

Coloque seu centro de contato em atividade mais rapidamente graças à experiência de configuração aprimorada no Service Cloud
Voice. A página Configuração do Voice atualizada o conduz pelas etapas de configuração. Várias etapas que antes exigiam que você
configurasse sua instância do Amazon Connect agora estão automatizadas.

Recomende o Next Best Action para agentes com a API do kit de ferramentas do Service Cloud Voice (disponível ao público em
geral)

Aproveite o conhecimento da sua empresa sobre o cliente para sugerir a melhor ação para um agente realizar para você reter clientes
e aumentar a satisfação dos clientes. Capacite seus agentes com recomendações inteligentes no componente Einstein Next Best
Action e no componente Ações e recomendações com base nas informações de transcrições de chamadas e registros do Voice Call.
Use eventos para alterações de estado da chamada, como iniciar chamada, encerrar chamada, silenciar e colocar em espera, para
criar soluções conduzidas por eventos. Use as APIs no Kit de ferramentas do Service Cloud Voice para enviar por push recomendações
contextuais com base nos valores de campo na gravação da chamada e palavras-chave na transcrição da chamada.

Lançamento de fluxos, processos e fluxos de trabalho do Lightning com base em registros de chamada por voz

Aproveite o poder das ferramentas de automação do Salesforce para impor os processos comerciais de sua empresa quando o
registro de Chamada por voz for criado ou modificado. Por exemplo, use um fluxo de trabalho para enviar automaticamente um
email quando um campo Chamada por voz for atualizado ou alterar automaticamente um campo de Chamada por voz quando um
campo em um registro relacionado for atualizado. Você também pode criar registros com base em registros de Chamada por voz.
Por exemplo, você pode criar um caso ou um lead quando uma Chamada por voz é criada ou atualizada. Há suporte para registros
de Chamada por voz em processos, fluxos e fluxos de trabalho do Lightning.

Trabalhe de modo mais eficiente em registros de chamada de voz com macros e ações rápidas

Os agentes podem executar macros e ações rápidas em registros de Chamada de voz para que possam trabalhar de modo mais
eficiente. Por exemplo, os agentes podem executar um macro que atualize o campo Disposição da chamada para Resolvido e envie
ao cliente um email de acompanhamento. Há suporte para macros em lote e ações rápidas no objeto Chamada de voz e em registros
de Chamada de voz.
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Permita que os agentes pausem e retomem gravações de chamada

Ajude seus agentes a proteger as informações privadas de seus clientes, como números de seguridade social, permitindo aos agentes
pausar e retomar a gravação de chamadas.

Escute a gravações de chamada no Player de gravação de chamada

O player de gravação de chamada tem uma aparência atualizada e melhorias de usabilidade, incluindo um indicador de progresso,
indicador de tipo de chamada e carimbo de data e hora.

Transferir chamadas para o agente certo com uma interface do usuário mais intuitiva

É mais fácil para os agentes transferirem chamadas a outro agente e adicionarem chamados a uma chamada na guia Controles de
chamada do Omni-Channel atualizada. Os agentes podem introduzir o novo agente ao cliente mesclando duas chamadas em uma:
"Estou adicionando Jane Doe à nossa chamada". Eles podem mudar de uma chamada para outra para que os clientes não precisem
repetir informações: "Vou colocar você em espera por um minuto enquanto atualizo nosso especialista em faturamento sobre a sua
situação." Os agentes podem sair da chamada depois que o cliente é transferido para o segundo agente, ficando disponíveis para
atender a outros clientes: "Agora que você está falando com a pessoa certa, vou sair da conversa."

Disque ramais de telefone com o teclado integrado

Os agentes podem usar o teclado integrado no utilitário Omni-Channel para discar ramais e árvores de telefone IVR para que possam
chamar clientes com menos comutação de contexto.

Colabore melhor com o Chatter em registros de chamada de voz

O componente Chatter agora está disponível por padrão no registro Chamada de voz, facilitando a colaboração dos agentes com
os colegas em chamadas.

Receba advertências para evitar encerrar chamadas por engano

Quando um agente tenta fechar uma página de Chamada por voz durante uma chamada, uma janela pop-up pede para o agente
confirmar a desconexão para evitar o enceramento inadvertido de chamadas.

Facilite o treinamento com monitoramento de transcrição do Service Cloud Voice

Agora os supervisores podem ver transcrições de chamada de voz enquanto acontecem para facilitar o treinamento e a integração.
Os supervisores podem monitorar até cinco transcrições e chats do Service Cloud Voice no Supervisor Omni-Channel. Antes, podiam
monitorar apenas chats.

Rastrear encargos do Amazon Connect em relatórios padrão

Monitore os encargos de faturamento mensais do Amazon Connect da sua organização em um relatório padrão do Salesforce. Veja
uma lista em itens de encargos para cada região e conta da AWS associada à sua organização do Salesforce. Filtre o relatório usando
ferramentas de relatório do Salesforce padrão e exporte o relatório como um arquivo .csv.

Adicione campos personalizados de chamada por voz a pacotes

Parceiros e ISVs podem criar soluções de telefonia para os clientes adicionando campos personalizados no objeto Chamada por voz
a um pacote. Use campos personalizados para armazenar dados de um fluxo de contatos do Amazon Connect ou para passar dados
de um registro de Chamada por voz a outro objeto. Os ISVs podem criar um pacote que seus clientes podem instalar facilmente e
enviar por push as atualizações ao pacote para que os clientes tenham os dados melhores e mais recentes.

Mantenha a segurança com a API REST de integração de telefonia revisada

Ao usar a API REST Criar transcrição, nós modificamos um pouco o URI e a carga útil para oferecer mais segurança. Especificamente,
movemos o ID do participante do URI para a carga útil. Ambas as versões da API funcionam na versão Winter '21, mas você deve
mover a nova API assim que puder.
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Aprimore o Sales Cloud com o Voice
Amplifique suas equipes de vendas com o Voice, a solução de telefonia nativa inteligente da Salesforce. Os vendedores podem falar
com os clientes usando um softphone intuitivo que combina o poder do Amazon Connect, incluindo transcrição de chamadas em
tempo real. Una chamadas de voz e seus canais digitais para que seus representantes de vendas possam contatar os clientes na hora
certa usando o canal que os clientes preferem.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. O Service Cloud Voice está
disponível por um custo extra como uma licença complementar no Sales Cloud e no Service Cloud.

Quem: Usuários com a permissão Administrador do centro de contato podem criar e gerenciar os centros de contato do Voice. Usuários
com o conjunto de permissões Agente do centro de contato podem definir o centro de contato e fazer e receber chamadas.

Como: Em Configuração, insira Configuração do Voice  na caixa Busca rápida e selecione Configuração do Voice. Siga as
instruções na página de configuração para ativar Voice, criar um centro de contato e configurar o Amazon Connect. Quando você
configura o Salesforce para usar o Voice, adicione o utilitário Omni-Channel ao Lightning Sales Console para que seus vendedores possam
usá-lo para atender e fazer chamadas.

CONSULTE TAMBÉM:

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

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

Passe menos tempo configurando o Voice com configuração aprimorada
Coloque seu centro de contato em atividade mais rapidamente graças à experiência de configuração aprimorada no Service Cloud Voice.
A página Configuração do Voice atualizada o conduz pelas etapas de configuração. Várias etapas que antes exigiam que você configurasse
sua instância do Amazon Connect agora estão automatizadas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. O Service Cloud Voice está
disponível por um custo extra como uma licença complementar no Sales Cloud e no Service Cloud.

Quem: Os usuários precisam da permissão Personalizar aplicativo e do conjunto de permissões Administrador do centro de contato
para configurar o Service Cloud Voice. O administrador do Amazon Connect pode configurar a instância do Amazon Connect.

Por quê: Gaste menos tempo configurando o Voice e mais tempo ajudando seus clientes.

Redação atualizada e marca de verificação visual adicionada indicam quando sua organização cumpre os requisitos de Voice para
MyDomain e Omni-Channel.

A redação atualizada na etapa Configurar central de contato informa que conjuntos de permissões dar aos agentes para que eles possam
começar a ajudar os clientes.

140

Canais: Configuração do Voice com o Amazon Connect for
Sales, modelos do Messaging e configurações de código

de menu do canal

Notas da versão do Salesforce Winter '21

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


Uma nova etapa Concluir fornece um link para a documentação de configuração para que você possa rapidamente encontrar as
informações certas para concluir a configuração do Voice.

A janela do modal Ativar o Service Cloud Voice pede para você inserir seu endereço de email duas vezes para que possa ter certeza de
que o email do usuário raiz do Amazon Web Services está correto.

Quando o Salesforce cria sua central de contato, ele habilita automaticamente a gravação de chamadas, o streaming de áudio da chamada
e o streaming de dados para transcrições e configura o single sign on(SSO), economizando seu tempo. Antes, esses recursos exigiam
configuração manual.
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Como: Em Configuração, insira Configuração do Voice  na caixa Busca rápida e selecione Configuração do Voice. Siga as
instruções na página de configuração para ativar Voice, criar um centro de contato e configurar o Amazon Connect.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Ajuda do Salesforce: Configurar a instância do Amazon Connect (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Recomende o Next Best Action para agentes com a API do kit de ferramentas do Service Cloud
Voice (disponível ao público em geral)
Aproveite o conhecimento da sua empresa sobre o cliente para sugerir a melhor ação para um agente realizar para você reter clientes
e aumentar a satisfação dos clientes. Capacite seus agentes com recomendações inteligentes no componente Einstein Next Best Action
e no componente Ações e recomendações com base nas informações de transcrições de chamadas e registros do Voice Call. Use eventos
para alterações de estado da chamada, como iniciar chamada, encerrar chamada, silenciar e colocar em espera, para criar soluções
conduzidas por eventos. Use as APIs no Kit de ferramentas do Service Cloud Voice para enviar por push recomendações contextuais
com base nos valores de campo na gravação da chamada e palavras-chave na transcrição da chamada.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. O Service Cloud Voice está
disponível por um custo extra como uma licença complementar no Sales Cloud e no Service Cloud.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Direitos do Einstein Next Best Action (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Introdução ao Einstein Next Best Action (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Guia do desenvolvedor do Service Cloud Voice: API do kit de ferramentas do Service Cloud Voice (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Lançamento de fluxos, processos e fluxos de trabalho do Lightning com base em registros de
chamada por voz
Aproveite o poder das ferramentas de automação do Salesforce para impor os processos comerciais de sua empresa quando o registro
de Chamada por voz for criado ou modificado. Por exemplo, use um fluxo de trabalho para enviar automaticamente um email quando
um campo Chamada por voz for atualizado ou alterar automaticamente um campo de Chamada por voz quando um campo em um
registro relacionado for atualizado. Você também pode criar registros com base em registros de Chamada por voz. Por exemplo, você
pode criar um caso ou um lead quando uma Chamada por voz é criada ou atualizada. Há suporte para registros de Chamada por voz
em processos, fluxos e fluxos de trabalho do Lightning.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. O Service Cloud Voice está
disponível por um custo extra como uma licença complementar no Sales Cloud e no Service Cloud.
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Como:  Use o Flow Builder para iniciar um fluxo automaticamente quando um registro de Chamada por voz for criado ou modificado.
Use o Criador de processos para iniciar processos quando um registro de Chamada por voz for criado ou modificado. Use as regras de
Fluxo de trabalho para acionar procedimentos internos padrão quando um registro de Chamada por voz for criado ou modificado.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criador de processos do Lightning (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

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

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

Trabalhe de modo mais eficiente em registros de chamada de voz com macros e ações rápidas
Os agentes podem executar macros e ações rápidas em registros de Chamada de voz para que possam trabalhar de modo mais eficiente.
Por exemplo, os agentes podem executar um macro que atualize o campo Disposição da chamada para Resolvido e envie ao cliente
um email de acompanhamento. Há suporte para macros em lote e ações rápidas no objeto Chamada de voz e em registros de Chamada
de voz.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. O Service Cloud Voice está
disponível por um custo extra como uma licença complementar no Sales Cloud e no Service Cloud.

Quem: Para criar ações, os usuários precisam da permissão Personalizar aplicativo. Para visualizar, criar e editar macros, os usuários
precisam das permissões Ler, Criar e Editar em macros. Para criar e executar macros reversíveis, os usuários precisão da permissão
Gerenciar macros que não podem ser desfeitos. Para executar macros em lote, os usuários precisam da permissão Executar macros em
vários registros.

Como: Para criar um macro, use o Criador de macros e selecione Chamada de voz como o objeto ao qual aplicar o macro. Especifique
as ações do macro e execute o macro.

Para criar uma ação específica do objeto, acesse as configurações de gerenciamento para o objeto Chamada de voz e então vá para
Botões, Links e Ações e crie sua ação. Os agentes podem executar a ação em registros de Chamada de voz.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar macros no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Crie ações rápidas específicas de objeto (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Permita que os agentes pausem e retomem gravações de chamada
Ajude seus agentes a proteger as informações privadas de seus clientes, como números de seguridade social, permitindo aos agentes
pausar e retomar a gravação de chamadas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. O Service Cloud Voice está
disponível por um custo extra como uma licença complementar no Sales Cloud e no Service Cloud.

Quem: Usuários com o conjunto de permissões Agente do centro de contato podem definir o centro de contato e fazer e receber
chamadas. Usuários com a permissão Controlar a gravação de chamadas podem pausar e retomar as gravações de chamada.

Por quê: Para pausar a gravação temporariamente, clique em Gravação no utilitário Omni-Channel ou no botão seletor no componente
Controles de chamada. Para retomar a gravação, clique no botão novamente.

Antes, se uma gravação de chamada estivesse habilitada, toda a conversa era gravada e os agentes não podiam pausar a gravação.
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Como: Em novos centros de contato, adicione o componente Controles de chamada à página de registro do Lightning. Então dê aos
agentes a permissão do usuário de Controlar gravação de chamada para que possam pausar e retomar as gravações.

Se você já tiver um centro de contato do Voice, siga as etapas de atualização para habilitar a gravação de chamada e pausar na sua
instância do Amazon Connect.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Atualizações do centro de contato do Service Cloud Voice

Ajuda do Salesforce: Configurar o Salesforce para Service Cloud Voice (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Ajuda do Salesforce: Configurar a instância do Amazon Connect (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Ajuda do Salesforce: Honrar a privacidade dos clientes ao gravar chamadas (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Escute a gravações de chamada no Player de gravação de chamada
O player de gravação de chamada tem uma aparência atualizada e melhorias de usabilidade, incluindo um indicador de progresso,
indicador de tipo de chamada e carimbo de data e hora.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. O Service Cloud Voice está
disponível por um custo extra como uma licença complementar no Sales Cloud e no Service Cloud.

Quem: Usuários com o conjunto de permissões Agente do centro de contato podem definir o centro de contato e fazer e receber
chamadas. Usuário com a permissão para Visualizar gravação de chamada podem escutar chamadas gravadas.

Por quê: O título do componente, Player de áudio de chamada, é exibido para que os leitores de tela possam ver em que componente
estão. Uma caixa de pílula indica se a chamada era de entrada, saída ou transferência para que os agentes saibam o tipo da chamada.
A data e a hora de início da chamada são exibidas para que os agentes saibam facilmente quando a chamada ocorreu. Um indicador
de progresso mostra se o ouvinte está na chamada.
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Como: Para permitir que os agentes escutem gravações de chamada, adicione o componente Player de gravação de chamada à página
de registro Chamada por voz. Os agentes podem clicar no botão de reproduzir para escutar a gravação.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar o Salesforce para Service Cloud Voice (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Ajuda do Salesforce: Componentes padrão de páginas do Lightning (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Transferir chamadas para o agente certo com uma interface do usuário mais intuitiva
É mais fácil para os agentes transferirem chamadas a outro agente e adicionarem chamados a uma chamada na guia Controles de
chamada do Omni-Channel atualizada. Os agentes podem introduzir o novo agente ao cliente mesclando duas chamadas em uma:
"Estou adicionando Jane Doe à nossa chamada". Eles podem mudar de uma chamada para outra para que os clientes não precisem
repetir informações: "Vou colocar você em espera por um minuto enquanto atualizo nosso especialista em faturamento sobre a sua
situação." Os agentes podem sair da chamada depois que o cliente é transferido para o segundo agente, ficando disponíveis para atender
a outros clientes: "Agora que você está falando com a pessoa certa, vou sair da conversa."

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. O Service Cloud Voice está
disponível por um custo extra como uma licença complementar no Sales Cloud e no Service Cloud.

Quem: Os usuários do conjunto de permissões de Agente do centro de contato podem responder e receber chamadas no Service Cloud
Voice.

Como: Para adicionar outra pessoa a uma chamada ou transferir uma chamada a outro agente ou fila, clique em Adicionar chamador
na guia Controles de chamada do Omni-Channel.

Para usar o teclado para discar para um chamador externo, clique em Teclado e insira o número. Os agentes também podem usar o
teclado para selecionar de uma árvore de telefone ou discar para um ramal.
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Para usar a discagem rápida ou ligar para números do Amazon Connect Quick Connect, clique em Discagem rápida e selecione o
chamador.

Depois que um segundo chamador é conectado, os botões Trocar e Mesclar são exibidos na guia Controles de chamada do Omni-Channel.

Antes, os botões para Discagem rápida, Transferir, Trocar e Mesclar chamadas apareciam na guia principal de Controles de chamada do
Omni-Channel.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Ajudar os clientes no telefone (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
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Disque ramais de telefone com o teclado integrado
Os agentes podem usar o teclado integrado no utilitário Omni-Channel para discar ramais e árvores de telefone IVR para que possam
chamar clientes com menos comutação de contexto.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. O Service Cloud Voice está
disponível por um custo extra como uma licença complementar no Sales Cloud e no Service Cloud.

Quem: Os usuários do conjunto de permissões de Agente do centro de contato podem responder e receber chamadas no Service Cloud
Voice.

Como: Quando um agente está sobreaviso, clique em Teclado no utilitário Omni-Channel para discar números de telefone, ramais e
árvores de telefone.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Ajudar os clientes no telefone (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Colabore melhor com o Chatter em registros de chamada de voz
O componente Chatter agora está disponível por padrão no registro Chamada de voz, facilitando a colaboração dos agentes com os
colegas em chamadas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. O Service Cloud Voice está
disponível por um custo extra como uma licença complementar no Sales Cloud e no Service Cloud.

Como: Abra um registro de Chamada de voz para ver o feed do Chatter, publicar, @mencionar coletas, criar tarefas de itens do feed,
vincular a registros e muito mais.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Ajudar os clientes no telefone (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

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

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

Receba advertências para evitar encerrar chamadas por engano
Quando um agente tenta fechar uma página de Chamada por voz durante uma chamada, uma janela pop-up pede para o agente
confirmar a desconexão para evitar o enceramento inadvertido de chamadas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. O Service Cloud Voice está
disponível por um custo extra como uma licença complementar no Sales Cloud e no Service Cloud.
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Quem: Usuários com o conjunto de permissões Agente do centro de contato podem definir o centro de contato e fazer e receber
chamadas. Usuário com a permissão para Visualizar gravação de chamada podem escutar chamadas gravadas.

Por quê: A janela de confirmação é mostrada apenas para registros de Chamada por voz que têm o Componente de controles de
chamada adicionado ao layout de página. Antes, os agentes não podiam fechar um registro de Chamada por voz durante uma chamada
ativa.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Ajudar os clientes no telefone (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Facilite o treinamento com monitoramento de transcrição do Service Cloud Voice
Agora os supervisores podem ver transcrições de chamada de voz enquanto acontecem para facilitar o treinamento e a integração. Os
supervisores podem monitorar até cinco transcrições e chats do Service Cloud Voice no Supervisor Omni-Channel. Antes, podiam
monitorar apenas chats.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. O Service Cloud Voice está
disponível por um custo extra como uma licença complementar no Sales Cloud e no Service Cloud.

Como: Ative Monitoramento de conversa em Configurações do Supervisor Omni-Channel.

Veja transcrições no Supervisor Omni-Channel.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Monitorar e oferecer suporte a agentes no Supervisor Omni-Channel (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Rastrear encargos do Amazon Connect em relatórios padrão
Monitore os encargos de faturamento mensais do Amazon Connect da sua organização em um relatório padrão do Salesforce. Veja uma
lista em itens de encargos para cada região e conta da AWS associada à sua organização do Salesforce. Filtre o relatório usando ferramentas
de relatório do Salesforce padrão e exporte o relatório como um arquivo .csv.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. O Service Cloud Voice está
disponível por um custo extra como uma licença complementar no Sales Cloud e no Service Cloud.

Quem: Os usuários com a permissão Criar e personalizar relatórios podem criar, editar e excluir relatórios em pastas privadas. Os usuários
com a permissão Criador de relatórios podem criar, editar e excluir relatórios em pastas públicas e privadas.

Por quê: O relatório de custo e uso de telefonia mostra o uso da sua organização para cada conta da AWS, região da AWS, mês, ano,
número de minutos, número de enunciados e os encargos associados. Dados de faturamento agregados para o mês anterior estão
disponíveis no quinto dia do mês seguinte. Por exemplo, dados de faturamento para junho estão disponíveis em 5 de julho.

Como: Crie um tipo de relatório personalizado em que Métricas de custo e uso de voz são o objeto principal e implante o tipo de relatório.
Então crie um relatório, adicione as colunas na ordem preferida e filtre o relatório por mês e ano, então execute o relatório.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar um relatório para acompanhar seu uso do Amazon Connect (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Adicione campos personalizados de chamada por voz a pacotes
Parceiros e ISVs podem criar soluções de telefonia para os clientes adicionando campos personalizados no objeto Chamada por voz a
um pacote. Use campos personalizados para armazenar dados de um fluxo de contatos do Amazon Connect ou para passar dados de
um registro de Chamada por voz a outro objeto. Os ISVs podem criar um pacote que seus clientes podem instalar facilmente e enviar
por push as atualizações ao pacote para que os clientes tenham os dados melhores e mais recentes.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. O Service Cloud Voice está
disponível por um custo extra como uma licença complementar no Sales Cloud e no Service Cloud.
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Quem: Usuários com a permissão Criar pacotes do AppExchange podem criar pacotes e adicionar componentes a eles.

Como: Crie campos personalizados no objeto Chamada por voz. Então crie um pacote e adicione os campos personalizados de Chamada
por voz como um componente do pacote.

CONSULTE TAMBÉM:

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

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

Ajuda do Salesforce: Adicionar componentes a seu pacote (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Mantenha a segurança com a API REST de integração de telefonia revisada
Ao usar a API REST Criar transcrição, nós modificamos um pouco o URI e a carga útil para oferecer mais segurança. Especificamente,
movemos o ID do participante do URI para a carga útil. Ambas as versões da API funcionam na versão Winter '21, mas você deve mover
a nova API assim que puder.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. O Service Cloud Voice está
disponível por um custo extra como uma licença complementar no Sales Cloud e no Service Cloud.

Quem: Qualquer usuário que acessar a API REST de Integração de telefonia do Service Cloud Voice deve atualizar para essa nova API.

Quando: Essa alteração está disponível na versão 50.0 da API. A API antiga está disponível até 15 de fevereiro de 2021.

Como: Atualize seu URI para estar em conformidade com a sintaxe atualizada que não contém mais o ID do participante.

• URI antigo: /telephony/v1/voiceCalls/{voiceCallId}/participants/{participantId}/messages

• Novo URI: /telephony/v1/voiceCalls/{voiceCallId}/messages

Em seguida, atualize sua carga útil para estar em conformidade com a sintaxe atualizada que agora contém um ID de participante.

Exemplo de carga útil antiga:

{
"messageId": "57904eb6-5352-4c5e-adf6-5f100572cf5d116",
"startTime": 1573503300,
"endTime": 1573503320,
"content": "Hello All",
"senderType": "VIRTUAL_AGENT"

}

Exemplo da nova carga útil:

{
"participantId": "5324881f-1e84-4367-8930-f69a74b30ca6",
"messageId": "57904eb6-5352-4c5e-adf6-5f100572cf5d116",
"startTime": 1573503300,
"endTime": 1573503320,
"content": "Hello All",
"senderType": "VIRTUAL_AGENT"

}

CONSULTE TAMBÉM:

Guia de implementação do Service Cloud Voice: Criar API REST de transcrição (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)
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Mensagens: Aprimoramentos a permissões de objeto e modelos
Aumentamos a flexibilidade ao criar modelos do Messaging e demos aos administradores mais controle sobre permissões de objeto do
Messaging. Além disso, você agora pode usar Regras de roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel para Messaging.

NESTA SEÇÃO:

Criar modelos de mensagens usando leads e oportunidades

Crie modelos automatizados para manter clientes e clientes em potencial atualizados sobre quando condições específicas são
atendidas. Modelos de mensagens agora permitem que você use campos de registros de lead e oportunidade. Antes, esse recurso
tinha suporte apenas aos seguintes objetos do Salesforce: Account, Asset, Case, Contact, Location, Organization, User.

Especificar permissões para objetos de sessão do Messaging

Dê mais flexibilidade e controle à sua política de permissões. Os administradores agora podem definir as permissões para usuários
e sessões do Messaging.

Tipos de roteamento do Omni-Channel renomeados

Nós renomeamos o tipo de roteamento Fila do Omni-Channel como Omni-Channel. Nós renomeamos o tipo de roteamento
Habilidades do Omni-Channel como Habilidades de canal.

Use regras de roteamento baseado em habilidades para direcionar mensagens aos agentes certos

Regras de roteamento baseado em habilidades podem ajudar você a rotear uma sessão do Messaging ao agente certo com as
habilidades certas. Confira as novas regras de roteamento baseado em habilidades para canais roteáveis do Omni-Channel.

Enviar mensagens de um para muitos com Mensagens por transmissão

Envie mensagens de um para muitos por SMS para contatos, contas pessoais e usuário do Messaging. Também adicionamos o
suporte ao Messaging para o objeto Funcionário para que você possa enviar mensagens individuais e de um para muitos para seus
funcionários com Work.com.

Criar modelos de mensagens usando leads e oportunidades
Crie modelos automatizados para manter clientes e clientes em potencial atualizados sobre quando condições específicas são atendidas.
Modelos de mensagens agora permitem que você use campos de registros de lead e oportunidade. Antes, esse recurso tinha suporte
apenas aos seguintes objetos do Salesforce: Account, Asset, Case, Contact, Location, Organization, User.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar modelos do Messaging para notificações de mensagem automática (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Especificar permissões para objetos de sessão do Messaging
Dê mais flexibilidade e controle à sua política de permissões. Os administradores agora podem definir as permissões para usuários e
sessões do Messaging.

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

Como: Para verificar as permissões do Messaging, siga estas instruções.

1. Em Configuração, insira Conjuntos de permissões  na caixa Busca rápida e selecione Conjuntos de permissões.

2. Selecione o conjunto de permissões para seus agentes.

3. A partir das opções de conjuntos de permissões, clique em Configurações de objeto.
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4. Role para baixo até "Usuários do Messaging" e "Sessões do Messaging". Clique em cada uma das opções.

5. Revise as permissões do objeto.

6. Se fizer alterações, clique em Salvar.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia de segurança do Salesforce: Controlar quem vê o quê (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Guia de segurança do Salesforce: Permissões de objeto (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Tipos de roteamento do Omni-Channel renomeados
Nós renomeamos o tipo de roteamento Fila do Omni-Channel como Omni-Channel. Nós renomeamos o tipo de roteamento Habilidades
do Omni-Channel como Habilidades de canal.

Nota:  Está interessado em um método mais eficiente de rotear o trabalho para agentes com base em habilidades? Confira as
regras de roteamento baseado em habilidades.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Os tipos de roteamento para chat e Messaging foram renomeados

Ajuda do Salesforce: Configurar roteamento com base em habilidades (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)
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Use regras de roteamento baseado em habilidades para direcionar mensagens aos agentes
certos
Regras de roteamento baseado em habilidades podem ajudar você a rotear uma sessão do Messaging ao agente certo com as habilidades
certas. Confira as novas regras de roteamento baseado em habilidades para canais roteáveis do Omni-Channel.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Use regras de roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel para encaminhar chats e mensagens aos agentes com as
habilidades certas

Ajuda do Salesforce: Configurar roteamento com base em habilidades (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Enviar mensagens de um para muitos com Mensagens por transmissão
Envie mensagens de um para muitos por SMS para contatos, contas pessoais e usuário do Messaging. Também adicionamos o suporte
ao Messaging para o objeto Funcionário para que você possa enviar mensagens individuais e de um para muitos para seus funcionários
com Work.com.

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

Como: Configure o Messaging e crie pelo menos um canal de mensagens de SMS. Em seguida, atribua a permissão Enviar
mensagens de um para muitos  aos usuários.

CONSULTE TAMBÉM:

Notas de versão do Work.com: (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

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

Bate-papo: Tipos de roteamento renomeados, regras de roteamento baseado em
habilidades
Tome nota de algumas alterações de terminologia em botões e convites de chat. Confira regras de roteamento baseado em habilidades
que agora dão suporte a chat.

NESTA SEÇÃO:

Tipos de roteamento do Omni-Channel renomeados

Nós renomeamos o tipo de roteamento Fila do Omni-Channel como Omni-Channel. Nós renomeamos o tipo de roteamento
Habilidades do Omni-Channel como Habilidades de botão.

Use regras de roteamento baseado em habilidades para direcionar chats aos agentes certos

Regras de roteamento baseado em habilidades podem ajudar você a rotear uma sessão de chat ao agente certo com as habilidades
certas. Confira as novas regras de roteamento baseado em habilidades para canais roteáveis do Omni-Channel.

Tipos de roteamento do Omni-Channel renomeados
Nós renomeamos o tipo de roteamento Fila do Omni-Channel como Omni-Channel. Nós renomeamos o tipo de roteamento Habilidades
do Omni-Channel como Habilidades de botão.
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Nota:  Está interessado em um método mais eficiente de rotear o trabalho para agentes com base em habilidades? Confira as
regras de roteamento baseado em habilidades.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Os tipos de roteamento para chat e Messaging foram renomeados

Ajuda do Salesforce: Configurar roteamento com base em habilidades (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Use regras de roteamento baseado em habilidades para direcionar chats aos agentes certos
Regras de roteamento baseado em habilidades podem ajudar você a rotear uma sessão de chat ao agente certo com as habilidades
certas. Confira as novas regras de roteamento baseado em habilidades para canais roteáveis do Omni-Channel.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Use regras de roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel para encaminhar chats e mensagens aos agentes com as
habilidades certas

Ajuda do Salesforce: Configurar roteamento com base em habilidades (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Serviço integrado para Web: Configurações de código do menu de canal, convites
para chat da comunidade e novo ícone de mensagem para chat
Implante configurações de código de menu de canal com recursos estáticos em JavaScript na Configuração de serviço para mais
flexibilidade. Envie aos clientes convites para chat em comunidades com configurações de código. Use um novo ícone de mensagens
elegante no Chat para conversas simplificadas.

NESTA SEÇÃO:

Reinvente interações com o cliente com as configurações de código de menu do canal

Evite confusão com o código HTML em cada página da Web e crie configurações únicas no nível da página com seus recursos
estáticos em Configuração do Salesforce. Você é livre para imaginar e alterar a maneira de conectar-se aos clientes usando o Menu
de canal no site ou em uma comunidade do Salesforce.

Personalize comunidades com configurações de código para chat integrado e menu do canal

Convide os clientes a conversar por chat em sua comunidade do Salesforce para uma experiência mais personalizada. Uma propriedade
de Nome da configuração de código adicionada ao Criador de experiências permite que você carregue o JavaScript personalizado
que aparece como convites em pop-up para os visitantes enquanto eles navegam.

Rastreie conversas por chat com um novo ícone de mensagem

Proporcione uma experiência moderna para seus usuários do Chat integrado com uma nova notificação de mensagem elegante e
uma seta. O ícone, mostrando o número de mensagens não lidas, aparece na janela de chat acima dessas mensagens. O usuário
pode rolar para baixo para ler e saber quando um agente está digitando.

Simplifique as respostas do bot para leitores de tela

Entregue um resumo de opções condensado na janela de chat para usuários de leitor de tela que interagem com Bots do Einstein.
Essa atualização torna os leitores de tela automaticamente responsivos e proporciona uma experiência mais acessível.
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Reinvente interações com o cliente com as configurações de código de menu do canal
Evite confusão com o código HTML em cada página da Web e crie configurações únicas no nível da página com seus recursos estáticos
em Configuração do Salesforce. Você é livre para imaginar e alterar a maneira de conectar-se aos clientes usando o Menu de canal no
site ou em uma comunidade do Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Engajamento digital para o Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e
Essentials.

Por quê: Adicionar código JavaScript como um recurso estático à sua organização do Salesforce dá a flexibilidade de alterar os pontos
de contato do cliente, como adicionar pré-chat extra ou outras configurações. Com alguns cliques, esse processo evita personalizações
de código da página da Web confusas.

Como: Para adicionar seu arquivo JavaScript, pesquise Recursos estáticos na caixa Busca rápida em Configuração. Na página Configurações
de menu do canal, edite as Configurações de código para aplicar modificação no nível da implantação. Crie um ou vários arquivos de
configuração com seus recursos estáticos para carregar cada página. Essa personalização opcional requer adicionar o nome da configuração
de código ao snippet de código do menu do canal. Os administradores devem acessar e habilitar a permissão do usuário Criar Apex para
usar Configurações de código.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Adicionar configurações do código de menu do canal (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Criar recursos estáticos integrados (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Personalize comunidades com configurações de código para chat integrado e menu do canal
Convide os clientes a conversar por chat em sua comunidade do Salesforce para uma experiência mais personalizada. Uma propriedade
de Nome da configuração de código adicionada ao Criador de experiências permite que você carregue o JavaScript personalizado que
aparece como convites em pop-up para os visitantes enquanto eles navegam.

Onde: Essa alteração se aplica ao Engajamento digital para o Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e
Essentials.

Como: Os administradores carregam arquivos de recurso estágio para a organização do Salesforce e os associam a um objeto personalizado
na Configuração do menu de canal ou Configuração de chat integrado em Configurações do código. No criador de propriedade, carregue
o Nome da configuração de código para a sua comunidade em uma página específica. O arquivo adiciona personalizações, incluindo
convites para chat de visitantes, e é acionado quando a página é carregada no dispositivo.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Adicionar configurações de código de chat a uma comunidade (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Criar recursos estáticos integrados (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Rastreie conversas por chat com um novo ícone de mensagem
Proporcione uma experiência moderna para seus usuários do Chat integrado com uma nova notificação de mensagem elegante e uma
seta. O ícone, mostrando o número de mensagens não lidas, aparece na janela de chat acima dessas mensagens. O usuário pode rolar
para baixo para ler e saber quando um agente está digitando.

Onde: Essa alteração se aplica ao Engajamento digital para o Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e
Essentials.

Como: O ícone substitui o botão de pílula de novas mensagens na janela de chat. O indicador de agente digitando foi adicionado ao
ícone e aparece como uma animação. As atualizações são automáticas no Chat integrado. Nenhuma configuração adicional é necessária.
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Simplifique as respostas do bot para leitores de tela
Entregue um resumo de opções condensado na janela de chat para usuários de leitor de tela que interagem com Bots do Einstein. Essa
atualização torna os leitores de tela automaticamente responsivos e proporciona uma experiência mais acessível.

Onde: Essa alteração se aplica ao Engajamento digital para o Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e
Essentials.

Como: Em vez de repetir cada escolha na janela Chat integrado para leitores de tela, um agente de Bot responde com um resumo de
opções. A atualização resume o número de opções disponíveis e avisa o usuário para decidir se ele deseja ouvi-las.
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CONSULTE TAMBÉM:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.snapins_web_dev.meta/snapins_web_dev/embedded_web_mobile_access.htm

https://help.salesforce.com/articleView?id=accessibility_overview.htm

Knowledge: Aprimoramentos em compartilhamento, links de artigos
Use o compartilhamento padrão para o Knowledge com usuários convidados e usuários da comunidade de alto volume, altere a
propriedade de vários artigos de uma só vez e acompanhe a propriedade do artigo. Use Artigos vinculados com o Voice e as Listas
relacionadas com Voice, Chat, Messaging e Publicação social.

NESTA SEÇÃO:

aprimoraAprimoramentos para compartilhamento para Lightning Knowledge (Disponível ao público em geral)

Compartilhamento padrão do Salesforce para Lightning Knowledge, que agora está disponível ao público em geral, inclui algumas
alterações desde a última versão.

Aprimoramentos do Knowledge para canais

A versão Summer '20 adicionou Artigos vinculados a Chat, Messaging e conversa social. A versão Winter '21 estende essa funcionalidade
para Voice e permite usar listas relacionadas para todos os quatro canais. Além disso, você agora pode anexar e desanexar manualmente
artigos de canais.

Permissões alteradas para artigos vinculados

O acesso a artigos vinculados na API está limitado a usuários com acesso ao artigo do Knowledge.

aprimoraAprimoramentos para compartilhamento para Lightning Knowledge
(Disponível ao público em geral)
Compartilhamento padrão do Salesforce para Lightning Knowledge, que agora está disponível ao público em geral, inclui algumas
alterações desde a última versão.

NESTA SEÇÃO:

Use compartilhamento de conhecimento com usuários convidados e usuários da comunidade de alto volume

Aprimoramos o compartilhamento padrão para o Knowledge para fazer o compartilhamento funcionar da maneira que funciona
para outros objetos do Salesforce. Use regras de compartilhamento de registro baseadas em critérios para controlar quais artigos
estão expostos aos usuários convidados da sua comunidade. Use grupos de compartilhamento e conjuntos de compartilhamento
para compartilhar artigos de propriedade de usuários do portal e usuários da comunidade de alto volume. Apenas Lightning
Knowledge.

Transferir a propriedade. de artigos publicados e arquivados

A versão Spring '20 introduziu a habilidade de alterar o proprietário de um rascunho de artigo no Salesforce Lightning. Você pode
alterar a propriedade de versões publicadas e arquivadas ao mesmo tempo em que altera o proprietário de uma versão em rascunho.

Realize alterações de propriedade em massa em artigos de rascunho

Agora, você pode alterar a propriedade de vários artigos de rascunho ao mesmo tempo, incluindo traduções.

Acompanhar alterações de propriedade do artigo

Agora que o Knowledge para Lightning Experience inclui a habilidade de alterar a propriedade do artigo, você pode acompanhar
essa propriedade. Adicionamos um campo Proprietário ao Histórico de campo do Knowledge para todas as versões do artigo.
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Use compartilhamento de conhecimento com usuários convidados e usuários da comunidade de
alto volume
Aprimoramos o compartilhamento padrão para o Knowledge para fazer o compartilhamento funcionar da maneira que funciona para
outros objetos do Salesforce. Use regras de compartilhamento de registro baseadas em critérios para controlar quais artigos estão
expostos aos usuários convidados da sua comunidade. Use grupos de compartilhamento e conjuntos de compartilhamento para
compartilhar artigos de propriedade de usuários do portal e usuários da comunidade de alto volume. Apenas Lightning Knowledge.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Essentials, Performance, Developer e Unlimited do Knowledge com o Lightning
Knowledge habilitado. Não disponível no Salesforce Classic.

Por quê: O compartilhamento para usuários da comunidade de alto volume é novo para o Knowledge para a Summer '20.

Embora o compartilhamento de usuário convidado estivesse disponível com o Knowledge na versão Summer '20, o compartilhamento
no Knowledge seguiu regras de compartilhamento externo. Agora, as políticas de segurança do usuário convidado normais aplicam-se
ao Knowledge.

Como: Em Configurações do Knowledge, habilite o compartilhamento padrão do Salesforce e do Lightning Knowledge. Para
compartilhamento de usuário convidado, acesse Configuração -> Configurações de compartilhamento e defina Proteger acesso ao
registro do usuário convidado.

Para compartilhamento com usuários da comunidade de alto volume, use grupos de compartilhamento e conjuntos de compartilhamento.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Compartilhamento no Lightning Knowledge (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Ajuda do Salesforce: Considerações de compartilhamento no Lightning Knowledge (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Usar a função Compartilhar grupos para compartilhar registros de propriedade de usuários da comunidade de
alto volume (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Ajuda do Salesforce: Configurar conjuntos de compartilhamento (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Ajuda do Salesforce: Políticas e cronogramas de segurança do usuário convidado (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

IdeaExchange: Permitir atribuições de Regra de compartilhamento a artigos do Knowledge

IdeaExchange: Objeto Configurações de compartilhamento para o Knowledge__kav

Transferir a propriedade. de artigos publicados e arquivados
A versão Spring '20 introduziu a habilidade de alterar o proprietário de um rascunho de artigo no Salesforce Lightning. Você pode alterar
a propriedade de versões publicadas e arquivadas ao mesmo tempo em que altera o proprietário de uma versão em rascunho.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Essentials, Performance, Developer e Unlimited do Knowledge com o Lightning
Knowledge habilitado. Não disponível no Salesforce Classic.

Quem: Para alterar a propriedade de um artigo, você deve:

• Ser um usuário do Knowledge.

• Ter a permissão de usuário Gerenciar artigo.

• Ter as permissões Ler e editar para o artigo.

Por quê: Com esse aprimoramento, você pode alterar a propriedade de qualquer versão de qualquer artigo. Por exemplo, isso será útil
se o proprietário de um artigo publicado não trabalhar mais na sua empresa.
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Como: Com um artigo de rascunho que também tenha versões arquivadas ou publicadas, o botão Alterar proprietário na página inicial
do registro permite que você altere as outras versões.

• Para transferir a versão publicada do proprietário do artigo para o idioma do rascunho atual, selecione Transferir a versão publicada
pertencente ao proprietário do rascunho.

• Para transferir as versões arquivadas do proprietário do artigo para o idioma do rascunho atual, selecione Transferir as versões
arquivadas pertencentes ao proprietário do rascunho.

• Para transferir todas as versões publicadas e arquivadas pertencentes a qualquer um para o idioma do rascunho atual, selecione
Transferir todas as versões (pertencentes a qualquer um).

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Considerações para alterar o proprietário de um registro (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Acesso do usuário do Lightning Knowledge (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Realize alterações de propriedade em massa em artigos de rascunho
Agora, você pode alterar a propriedade de vários artigos de rascunho ao mesmo tempo, incluindo traduções.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Essentials, Performance, Developer e Unlimited do Knowledge com o Lightning
Knowledge habilitado. Não disponível no Salesforce Classic.

Quem: Para usar a ação Alterar proprietário em massa, os usuários devem ter a permissão para transferir registros, gerenciar artigos e
ter a permissão de objeto do Knowledge para criar, ler e editar artigos. Para ser proprietário do artigo, o usuário ou a fila deve ter permissão
para visualizar artigos em rascunho. Quando você usa categorias de dados para controlar o acesso ao registro, o proprietário precisa de
acesso baseado em categoria.

Por quê: A versão Summer '20 introduziu a habilidade de alterar o proprietário de um artigo de rascunho no Lightning Knowledge.
Porém, permitia apenas que você trabalhasse em um artigo por vez.

Como: Em uma visualização de lista de artigos do Knowledge, selecione os artigos que você deseja alterar e selecione Alterar proprietário.

Observação:

• Você deve ter o layout de página Alterar proprietário no Knowledge.
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• Se você selecionar artigos publicados e arquivados junto com artigos de rascunho, os artigos de rascunho serão alterados. Os artigos
publicados e arquivados não serão. Porém, ainda poderão ser alterados individualmente.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Quando as ações de criação do Lightning estarão disponíveis? (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Acompanhar alterações de propriedade do artigo
Agora que o Knowledge para Lightning Experience inclui a habilidade de alterar a propriedade do artigo, você pode acompanhar essa
propriedade. Adicionamos um campo Proprietário ao Histórico de campo do Knowledge para todas as versões do artigo.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Essentials, Performance, Developer e Unlimited do Knowledge com o Lightning
Knowledge habilitado. Não disponível no Salesforce Classic.

Quem: O histórico do artigo respeita a segurança nos níveis de campo, entidade e registro. Você deve ter pelo menos permissão de
Leitura no tipo de artigo ou campo para acessar o histórico.

Como: Para acompanhar alterações de propriedade de artigos do Knowledge, verifique o seguinte:

• O Lightning Knowledge está habilitado.

• O Rastreamento de campo está habilitado para a Base de conhecimento.

• O campo Proprietário está ativado para o rastreamento de campo.

Alterações de propriedade são exibidas para todas as versões de artigo atualizadas, incluindo artigos online e arquivados e artigos de
rascunho. Uma consulta SOQL em KnowledgeArticleVersionHistory retorna duas linhas para cada atualização de alteração de
proprietário:

• Rótulo do usuário (antigo e novo) armazenado nos campos oldval_first_name  e oldval_last_name

• ID do usuário (antigo e novo) armazenado nos campos oldval_string  e newval_string.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Rastreamento de histórico de campo (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Aprimoramentos do Knowledge para canais
A versão Summer '20 adicionou Artigos vinculados a Chat, Messaging e conversa social. A versão Winter '21 estende essa funcionalidade
para Voice e permite usar listas relacionadas para todos os quatro canais. Além disso, você agora pode anexar e desanexar manualmente
artigos de canais.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Essentials, Performance, Developer e Unlimited do Knowledge com o Lightning
Knowledge habilitado. Não disponível no Salesforce Classic.

Quem: Além de ter o Lightning Knowledge habilitado, você deve ter o Service Cloud e os canais que deseja usar configurados. Além
disso, você também deve configurar layouts de página que mostrem artigos e lista relacionadas em seus canais.

Por quê: Em um canal, você pode ver artigos nas listas relacionadas do canal. De modo inverso, no Knowledge, você pode ver os canais
vinculados a artigos. Aqui está um exemplo de Lista relacionada mostrando canais vinculados a artigos.
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Você agora pode anexar e desanexar manualmente artigos:

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Compartilhar artigos em canais no Lightning Knowledge (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

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

Permissões alteradas para artigos vinculados
O acesso a artigos vinculados na API está limitado a usuários com acesso ao artigo do Knowledge.

Onde: Essa alteração se aplica a edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer no Lightning Experience com o
Lightning Knowledge habilitado.

Roteamento: Monitoramento do supervisor para Voice, configuração do
supervisor (disponível ao público em geral), alterações de nome,
roteamento baseado em habilidades para chat e Messaging
Habilite os supervisores de serviço a auxiliar os agentes em tempo real com os aprimoramentos mais recentes do Supervisor Omni-Channel.
Os supervisores podem ver transcrições de voz enquanto a chamada telefônica está em andamento para que possam intervir e ajudar
os agentes quando necessário. Controle que agentes os supervisores veem com Configurações do supervisor. A Configuração de atributo
para roteamento baseado em habilidades foi renomeada e agora está disponível para Chat e Messaging.
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NESTA SEÇÃO:

O nome da Configuração de atributo para roteamento baseado em habilidades foi alterado

Alteramos o nome da Configuração de atributo para roteamento baseado em habilidades para Regras de roteamento baseado em
habilidades. É o mesmo recurso incrível com um nome mais intuitivo. Regras de roteamento baseado em habilidades permitem
configurar o roteamento baseado em habilidades com cliques, em vez de código.

Use regras de roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel para encaminhar chats e mensagens aos agentes com as
habilidades certas

Agora você pode usar informações de um chat ou mensagem para determinar que habilidades são necessárias para encaminhar a
conversa para o melhor agente.

Os tipos de roteamento para chat e Messaging foram renomeados

O tipo de roteamento Fila do Omni-Channel foi renomeado como Omni-Channel. O tipo de roteamento de Habilidades do
Omni-Channel foi renomeado como Habilidades do canal para Canais de mensagens e Habilidades de botão para botões de Chat.

transferirTransferir chats para outros agentes, filas e habilidades

Um agente que recebe um chat que foi encaminhado com regras de roteamento baseado em habilidades pode transferi-lo para
outro agente, fila ou habilidade. Antes, os agentes podiam transferir chats que tinham o roteamento baseado em fila, mas não o
roteamento baseado em habilidades.

Mostre aos supervisores apenas os agentes nas equipes deles (disponível ao público em geral)

Crie configurações do supervisor para determinar que agentes um supervisor ou grupo de supervisores pode ver quando está usando
o Supervisor Omni-Channel.

Monitore transcrições do Service Cloud Voice no Supervisor Omni-Channel

Agora os supervisores podem ver transcrições de chamada de voz enquanto acontecem para facilitar o treinamento e a integração.
Os supervisores podem monitorar até cinco transcrições e chats do Service Cloud Voice no Supervisor Omni-Channel. Antes, podiam
monitorar apenas chats.

O nome da Configuração de atributo para roteamento baseado em habilidades foi
alterado
Alteramos o nome da Configuração de atributo para roteamento baseado em habilidades para Regras de roteamento baseado em
habilidades. É o mesmo recurso incrível com um nome mais intuitivo. Regras de roteamento baseado em habilidades permitem configurar
o roteamento baseado em habilidades com cliques, em vez de código.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar roteamento com base em habilidades (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Use regras de roteamento baseado em habilidades do Omni-Channel para
encaminhar chats e mensagens aos agentes com as habilidades certas
Agora você pode usar informações de um chat ou mensagem para determinar que habilidades são necessárias para encaminhar a
conversa para o melhor agente.

Nota:  Antes, esse recurso se chamava configuração de atributo para roteamento baseado em habilidades.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
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Como: Na seção Roteamento do botão Chat ou do canal de mensagens, defina Tipo de roteamento como Omni-Channel.

Na configuração de roteamento associada à fila, selecione Usar com regras de roteamento baseado em habilidades. Opcionalmente,
adicione habilidades à configuração de roteamento.

Quando um cliente inicia uma sessão de chat ou mensagens, ela é associada a uma combinação de habilidades de regras de roteamento
baseado em habilidades e configuração do roteamento. Essas habilidades encaminham sessões de chats e mensagens ao agente certo.

Pelo menos um agente com a combinação de habilidades da configuração de roteamento e habilidades de regras de roteamento
baseado em habilidades deve estar online para um chat ser colocado na fila. Caso contrário, a sessão de chat será cancelada mesmo
que o botão esteja configurado com Habilitar fila.

Nota:  A opção de tipo de roteamento Habilidades de Omni-Channel foi renomeada como Habilidades de botão para botões de
chat e Habilidades de canal para canais de mensagens.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar roteamento com base em habilidades (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Os tipos de roteamento para chat e Messaging foram renomeados
O tipo de roteamento Fila do Omni-Channel foi renomeado como Omni-Channel. O tipo de roteamento de Habilidades do Omni-Channel
foi renomeado como Habilidades do canal para Canais de mensagens e Habilidades de botão para botões de Chat.

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

O tipo de roteamento Habilidades do Omni-Channel Skills em Convites e botões de chat foi renomeado como Habilidades de Botão.

O tipo de roteamento Habilidades do Omni-Channel em Configurações do Messaging foi renomeado como Habilidades de canal.
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Nota:  Para configurar os requisitos de habilidades dinâmicas, selecione o tipo de roteamento Omni-Channel e configure regras
de roteamento baseado em habilidades.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar roteamento com base em habilidades (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

transferirTransferir chats para outros agentes, filas e habilidades
Um agente que recebe um chat que foi encaminhado com regras de roteamento baseado em habilidades pode transferi-lo para outro
agente, fila ou habilidade. Antes, os agentes podiam transferir chats que tinham o roteamento baseado em fila, mas não o roteamento
baseado em habilidades.

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

Como: Selecione o tipo de roteamento Omni-Channel e configure regras de roteamento baseadas em habilidades.

Mostre aos supervisores apenas os agentes nas equipes deles (disponível ao público
em geral)
Crie configurações do supervisor para determinar que agentes um supervisor ou grupo de supervisores pode ver quando está usando
o Supervisor Omni-Channel.

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

Por quê: Antes, os supervisores filtravam agentes manualmente, o que era demorado. Os administradores não podiam impedir os
supervisores de ver agentes fora da própria equipe.

Como: Use Configurações do supervisor em Configuração.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Limitar os agentes que um supervisor ou grupo de supervisores pode ver (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização de versão)

Monitore transcrições do Service Cloud Voice no Supervisor Omni-Channel
Agora os supervisores podem ver transcrições de chamada de voz enquanto acontecem para facilitar o treinamento e a integração. Os
supervisores podem monitorar até cinco transcrições e chats do Service Cloud Voice no Supervisor Omni-Channel. Antes, podiam
monitorar apenas chats.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Facilite o treinamento com monitoramento de transcrição do Service Cloud Voice
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Gerenciamento de caso: Ferramentas de produtividade e encadeamento
de email para caso
Novos macros pré-criados, texto rápido e fluxos ajudam a melhorar a produtividade dos agentes e fazê-los trabalhar melhor e mais
rápido. O comportamento de encadeamento de Email-to-Case aumenta a segurança combinando emails recebidos com informações
de cabeçalho, em vez de um ID de referência.

NESTA SEÇÃO:

Aprimorar a segurança com um novo comportamento de encadeamento para Email-to-Case

Um novo comportamento de encadeamento de Email-to-Case corresponde aos emails de chegada com as informações de cabeçalho,
em vez de um ID de referência do assunto ou do corpo. Novos emails de saída não contêm um ID de referência.

Melhore as interações do agente com fluxos pré-criados

Três fluxos agora vêm prontos para uso com a assinatura do Salesforce para ajudar a acelerar processos repetitivos nos esforços
diários de seus agentes.

Aumente a produtividade dos agentes: com macros pré-criados

Novos macros pré-criados permitem aos agentes controlar casos e enviar emails em massa a clientes com uma interação simplificada
inclusa na sua assinatura do Salesforce.

Simplifique as interações com o cliente com textos rápidos integrados

Os novos Textos rápidos pré-criados aumentam o fluxo de trabalho dos agentes com produtividade instantânea. Os agentes podem
resolver casos, solicitar mais informações dos clientes e acompanhar por email casos fechados ou solucionar problemas com apenas
alguns cliques.

Service Setup Assistant: Vá de zero a console em minutos

Comece a usar o Service Cloud com ainda mais rapidez. O assistente de configuração pronto para uso faz o trabalho pesado: vincula
o email de suporte e adiciona os membros da equipe. Esse processo configura tudo de que você precisa para começar a resolver
casos no mesmo dia: o Aplicativos de console de serviço do Lightning, perfis personalizados, Email to Case, filas e a página de registro
do Lightning do caso. Também adicionamos texto rápido pré-criado, macros e Fluxos do Lightning para simplificar seu fluxo de
trabalho.

Aprimorar a segurança com um novo comportamento de encadeamento para
Email-to-Case
Um novo comportamento de encadeamento de Email-to-Case corresponde aos emails de chegada com as informações de cabeçalho,
em vez de um ID de referência do assunto ou do corpo. Novos emails de saída não contêm um ID de referência.

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

Como: Novas organizações são padronizadas para esse novo comportamento de encadeamento. Os administradores para organizações
existentes podem ativar ou desativar o novo comportamento com a Atualização de versão até que a Salesforce aplique a atualização
na versão Winter '22. Organizações existentes continuam a funcionar com base no ID de referência até que o novo comportamento seja
habilitado para dar tempo para experimentar a nova funcionalidade antes da data da aplicação.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Gerenciamento de caso

Artigo do Knowledge: ID de referência desabilitado e novo comportamento de encadeamento para Email-to-Case
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Melhore as interações do agente com fluxos pré-criados
Três fluxos agora vêm prontos para uso com a assinatura do Salesforce para ajudar a acelerar processos repetitivos nos esforços diários
de seus agentes.

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

Como: Criar um caso conduz os agentes pelo processo típico de criação de caso para eliminar erros do usuário e simplificar os fluxos
de trabalho do agente. Redefinir senhas conduz os agentes pela experiência de redefinição de senha do cliente em uma série de cliques,
permitindo que os agentes priorizem outras tarefas importantes. O fluxo Verificar identidade capacita os agentes a resolver casos de
credenciais ausentes em questão de segundos.

Aumente a produtividade dos agentes: com macros pré-criados
Novos macros pré-criados permitem aos agentes controlar casos e enviar emails em massa a clientes com uma interação simplificada
inclusa na sua assinatura do Salesforce.

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

Como: Acesse Configurações de suporte em Configuração e ative Mostrar status fechados no campo Status do caso.
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CONSULTE TAMBÉM:

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

Simplifique as interações com o cliente com textos rápidos integrados
Os novos Textos rápidos pré-criados aumentam o fluxo de trabalho dos agentes com produtividade instantânea. Os agentes podem
resolver casos, solicitar mais informações dos clientes e acompanhar por email casos fechados ou solucionar problemas com apenas
alguns cliques.

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

Como: Compartilhe a pasta Exemplo de textos rápidos 1 e dê acesso de leitura aos agentes de serviço que você deseja que acessem
Textos rápidos.
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CONSULTE TAMBÉM:

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

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

Service Setup Assistant: Vá de zero a console em minutos
Comece a usar o Service Cloud com ainda mais rapidez. O assistente de configuração pronto para uso faz o trabalho pesado: vincula o
email de suporte e adiciona os membros da equipe. Esse processo configura tudo de que você precisa para começar a resolver casos
no mesmo dia: o Aplicativos de console de serviço do Lightning, perfis personalizados, Email to Case, filas e a página de registro do
Lightning do caso. Também adicionamos texto rápido pré-criado, macros e Fluxos do Lightning para simplificar seu fluxo de trabalho.

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

Quem: O Service Setup Assistant está disponível a organizações do Salesforce com licenças do Service Cloud.

Como: Para começar a usar o Serviço, clique em Service Setup Assistant no menu Configuração.

169

Gerenciamento de caso: Ferramentas de produtividade e
encadeamento de email para caso

Notas da versão do Salesforce Winter '21

https://help.salesforce.com/articleView?id=quick_text_insert.htm&type=5&language=pt_BR
https://help.salesforce.com/articleView?id=quick_text_share_lex.htm&type=5&language=pt_BR


Outras alterações no Service Cloud
Conheça outras alterações que fizemos no Service Cloud.

NESTA SEÇÃO:

Console de serviço: Evite duplicar os registros existentes

Ajude os agentes de serviço que usam o componente C360 Global Profile a evitar criar registros de contatos, contas ou lead duplicados
no Console de serviço. Um ponto verde ao lado de um resultados da pesquisa alerta um agente de que o resultado pode fazer parte
de um perfil global atual do Customer 360 Data Manager. Os agentes então podem pesquisar em diferentes partes do resultado da
pesquisa, como endereço de email ou número de telefone para tentar encontrar o registro existente.

Console de serviço: Evite duplicar os registros existentes
Ajude os agentes de serviço que usam o componente C360 Global Profile a evitar criar registros de contatos, contas ou lead duplicados
no Console de serviço. Um ponto verde ao lado de um resultados da pesquisa alerta um agente de que o resultado pode fazer parte de
um perfil global atual do Customer 360 Data Manager. Os agentes então podem pesquisar em diferentes partes do resultado da pesquisa,
como endereço de email ou número de telefone para tentar encontrar o registro existente.

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

Quem: Usuários com uma assinatura de complemento do Customer 360 Data Manager.

Vendas: Melhorias ao ritmo de vendas para High Velocity Sales,
modelos globais para a Pontuação de leads do Einstein, destaques
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de alteração de negócio da oportunidade e suporte de várias nuvens
para faturamento

Organize e compartilhe ritmos de vendas em pastas, pause ritmos de vendas e altere a propriedade da etapa. Use a Pontuação de leads
do Einstein quando não tiver dados próprios suficientes. Use os destaques de alteração de negócio da oportunidade para ver o que
mudou no pipeline. Crie faturas e notas para pedidos originados do B2B Commerce, do Service Cloud e de outros sistemas. Além disso,
os usuários da Orientação de chamadas podem compartilhar chamadas de voz. Obtenha mais da Captura de atividades do Einstein com
novas opções de conexão e configuração. Os representantes de vendas tornam-se ainda mais produtivos com emails e modelos.

NESTA SEÇÃO:

High Velocity Sales: Aprimoramentos da Orientação de chamadas do Einstein, Pastas de ritmo de vendas e compartilhamento e
Gerenciamento de meta do ritmo de vendas aprimorado

Os usuários da Orientação de chamadas agora podem ver novas percepções e compartilhar chamadas de voz. Organize e compartilhe
ritmos de vendas com pastas, reatribua metas a um representante diferente, pause metas em ritmos de vendas e use filtros aprimorados
na Fila de trabalho.

Mapas do Salesforce: Integração com Uber, comparações de alinhamento do Planejamento de território e atribuições de rota avançada
para equipes de conta

Dirija com o Uber ao visitar clientes próximos, receba comparações lado a lado para alinhamentos de território e focos e plote
camadas de formato usando alinhamentos de qualquer tamanho do Planejamento de território. Atribua rotas a membros de equipes
de conta nos Mapas do Salesforce avançados e crie camadas de dados usando dados de fontes fora do Salesforce.

Sales Cloud Einstein: Mais controle do modelo de pontuação de oportunidade, modelos globais para pontuação de lead e grandes
melhorias na Captura de atividades do Einstein

Ao configurar a Pontuação de oportunidade do Einstein, escolha fazer o Einstein analisar apenas determinados registros de
oportunidade e campos personalizados. Use a Pontuação de leads do Einstein quando não tiver dados próprios suficientes. Obtenha
mais da Captura de atividades do Einstein com novas opções de conexão e configuração.

Principais recursos de vendas: Destaques de alterações de negócio da oportunidade e previsões móveis

Encontre rapidamente as oportunidades que mudaram na última semana. Mais usuários móveis obtêm Previsões colaborativas,
agora disponíveis para Android e iOS. Atribua manualmente um território a uma nova oportunidade em menos etapas. E executar
a lógica de solicitação personalizada em pedidos é mais fácil.

Recursos de produtividade: Aprimoramentos da Captura de atividades do Einstein, agende reuniões mais facilmente e novo Criador
de modelos de email

A Captura de atividades do Einstein tem vários aprimoramentos, como novas opções de sincronização e a nova opção Solicitar
percepção de email. Os representantes de vendas podem incluir horários sugeridos para a reunião nos emails escolhendo os horários
disponíveis no calendário. Os destinatários escolhem entre vários horários sugeridos, tornando mais fácil configurar reuniões. Os
representantes têm uma nova opção para criar de modo rápido e fácil modelos de email interessantes com o Criador de modelos
de email. Ferramentas visuais tornam eficiente adicionar componentes como HTML e imagens.

Integração com o Google: Registro de email manual com a Captura de atividades do Einstein habilitada, melhorias em Inserir
disponibilidade, alterações na disponibilidade do Lightning Sync

Os representantes podem registrar manualmente emails na integração com o Outlook quando a Captura de atividades do Einstein
tiver emails desabilitados. Fizemos melhorias na janela Inserir disponibilidade na integração ao Gmail com o Inbox, incluindo
acessibilidade e localização. O Lightning Sync não está disponível para novos clientes do Salesforce.
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Integração com a Microsoft®: Registro manual de email com a Captura de atividades do Einstein habilitada, suporte para caixas de
correio compartilhadas, alterações na disponibilidade do Lightning Sync e do Salesforce para Outlook

Os representantes de vendas podem registrar manualmente emails na integração com o Outlook quando a Captura de atividades
do Einstein tiver emails desabilitados. Os representantes de vendas agora podem registrar emails e eventos com o Salesforce de
Pastas compartilhadas do Outlook e de Caixas de correio de acesso delegado. O Lightning Sync não está disponível para novos
clientes do Salesforce. A descontinuação do Salesforce para Outlook foi adiada, e uma agenda de descontinuação em fases será
introduzida.

Salesforce CPQ and Billing: Campos de cotação dinâmica, Gerenciamento de ciclo de ativo e Pedidos independentes

No Salesforce CPQ, você pode controlar campos de cotação dinamicamente. Os clientes do Salesforce Billing agora podem obter
percepções do que os clientes compraram e criar pedidos independentes.

Outras alterações no Sales Cloud

Conheça outras alterações que fizemos para melhorar a usabilidade.

High Velocity Sales: Aprimoramentos da Orientação de chamadas do
Einstein, Pastas de ritmo de vendas e compartilhamento e Gerenciamento
de meta do ritmo de vendas aprimorado
Os usuários da Orientação de chamadas agora podem ver novas percepções e compartilhar chamadas de voz. Organize e compartilhe
ritmos de vendas com pastas, reatribua metas a um representante diferente, pause metas em ritmos de vendas e use filtros aprimorados
na Fila de trabalho.

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. O Lightning Dialer também está disponível por um custo adicional como uma
licença de complemento.

NESTA SEÇÃO:

Orientação de chamadas do Einstein: Novas percepções automáticas, compartilhamento d chamada e mais recursos de relatório

Estamos estreando dois novos tipos de percepções automáticas: desafios e termos populares. Os usuários da Orientação de chamadas
agora podem compartilhar chamadas de voz. Também há muitos novos recursos para Relatório da Orientação de chamadas e o
player de chamada de voz, como filtrar painéis por registro e ajustar a taxa de reprodução para gravações de voz.

Controle quem pode acessar ritmos de vendas

Os gerentes de vendas e os representantes agora podem decidir quem pode acessar quais ritmos de vendas e definir os níveis de
acesso adequados. Os gerentes de vendas podem organizar os ritmos de vendas em pastas para equipes de vendas específicas,
produtos ou unidades de negócio e compartilhar essas pastas com os representantes ou as equipes de vendas.

Transfira destinos do ritmo de vendas para outro representante

Se um gerente de vendas ou representante quiser enviar destinos em andamento para um representante diferente, ele poderá
atualizar o cessionário do destino sem remover o destino do ritmo de vendas.

Pausar alvos do ritmo de vendas

Quando um alvo estiver fora do escritório, os representantes de vendas poderão pausar o progresso do alvo no ritmo de vendas
para que o esforço não seja desperdiçado.

Filtre sua fila de trabalho por status de destino

Os representantes de vendas podem filtrar as filas de trabalho pelo status dos destinos para priorizarem o trabalho de modo mais
eficiente. Com pastas para organização e controle de acesso e a habilidade de pausar destinos, os representantes veem mais tatus
de destino nas filas de trabalho. Os destinos podem ter um status Ativo, Pausado ou Acesso perdido do ritmo de vendas.
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Mantenha-se organizado com uma fila de trabalho mais estruturada

Os representantes de vendas veem sublistas que agrupam itens da fila de trabalho com base no status de destino. As novas sublistas
são metas e ritmos de vendas pausados que os representantes não podem mais acessar.

Mantenha-se focado com filtros de fila de trabalho que duram toda a sessão

Ajude seus representantes de vendas a gerenciar o tempo com mais eficiência. Depois de um representante filtrar a fila de trabalho,
ele pode sair da guia e voltar para encontrar sua lista organizada mais recente de ritmos de vendas. Antes, os representantes
selecionavam os filtros da fila de trabalho sempre que voltavam à guia da fila de trabalho.

Escolha que número discar para Clique para chamar

Os representantes de vendas podem melhorar as interações com os clientes contatando-os no melhor número. Quando um registro
tem vários números de telefone listados, os representantes de vendas podem escolher para qual número ligar. Antes, um número
de telefone era selecionado automaticamente para os representantes.

Outras alterações do High Velocity Sales

Aprenda sobre os limites em emails automatizados, as metas de ritmo de vendas e os novos campos em relatórios e no painel
Engajamento de ritmo de vendas Relatório.

Orientação de chamadas do Einstein: Novas percepções automáticas,
compartilhamento d chamada e mais recursos de relatório
Estamos estreando dois novos tipos de percepções automáticas: desafios e termos populares. Os usuários da Orientação de chamadas
agora podem compartilhar chamadas de voz. Também há muitos novos recursos para Relatório da Orientação de chamadas e o player
de chamada de voz, como filtrar painéis por registro e ajustar a taxa de reprodução para gravações de voz.

Esse recurso está disponível com o High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um
complemento nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

O Coaching de chamadas não registra suas chamadas. Em vez disso, você o conecta com seu sistema de gravação, como o Lightning
Dialer ou outros parceiros com suporte. É responsabilidade do cliente gerenciar o consentimento e cumprir os requisitos de privacidade
locais quanto à maneira como as chamadas são registradas.

NESTA SEÇÃO:

Veja percepções relacionadas a desafios e termos populares

Os usuários da Orientação de chamadas agora podem acessar dois novos tipos de percepções automáticas: Desafios e Populares.
Desafios destacam os desafios de vendas com os clientes, enquanto Populares indicam palavras e frases populares.

Compartilhar chamadas por voz

Os gerentes e representantes agora podem compartilhar chamadas por voz com outros usuários.

Faça mais com painéis da Orientação de chamadas

Os gerentes de vendas agora podem filtrar os painéis da Orientação de chamadas pelo registro relacionado. Eles também podem
ver quando o painel foi atualizado pela última vez, redefinir filtros com facilidade e acessar chamadas de voz com um único clique.

Usar mais recursos do player de chamada

Os usuários da Orientação de chamadas podem acelerar a reprodução de chamadas para escutar às gravações mais rapidamente.
O player de chamada exibe a hora da chamada. Outros detalhes contextuais, incluindo links do registro relacionados e texto da
palavra-chave, também estão disponíveis.

Acessar o Chatter de registros de chamada por voz

O componente Chatter agora está disponível por padrão em registros de chamada de voz, facilitando a colaboração dos representantes
de vendas com os colegas em chamadas.
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Receba mais informações no Email de destaques da chamada

O email de Destaques da chamada atualizado agora inclui tipos de registro e mais informações contextuais. Além disso, clicar em
uma chamada no email automaticamente vai para a primeira menção no player.

Ver mais informações de configuração

Os administradores do Salesforce agora têm mais informações e links disponíveis ao configurar a Orientação de chamadas. Eles
podem ver o status da configuração dos painéis e atribuir conjuntos de permissões facilmente.

Veja percepções relacionadas a desafios e termos populares
Os usuários da Orientação de chamadas agora podem acessar dois novos tipos de percepções automáticas: Desafios e Populares. Desafios
destacam os desafios de vendas com os clientes, enquanto Populares indicam palavras e frases populares.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento
nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Esse recurso está disponível a gerentes de vendas com o conjunto de permissões Usuário do Coaching de chamadas e está
disponível apenas em inglês.

Por quê: Percepções de desafios detectam obstáculos comuns que os representantes de vendas enfrentam durante chamadas de
vendas, como preço, desafios relacionados a tempo, necessidade do cliente, aprovação adicional e outras frases relacionadas a desafios.

Percepções populares são palavras ou frases recentes que aparecem em um padrão significativo entre chamadas e não são cobertas
por nenhuma percepção automática ou personalizada existente. Tópicos emergentes que foram levantados com frequência na última
semana aparecem.

Essas percepções são destacadas em registros de voz e com painéis da Orientação de chamadas. Os gerentes também podem filtrar por
essas percepções para exibir relatórios relevantes.

Como: Essas percepções são automáticas e não exigem nenhuma configuração. Percepções automáticas e configuradas pelo administrador
podem ser acessadas pela página Percepções de chamada em Configuração.

Compartilhar chamadas por voz
Os gerentes e representantes agora podem compartilhar chamadas por voz com outros usuários.
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Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento
nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Esse recurso está disponível a gerentes de vendas com o conjunto de permissões Usuário do Coaching de chamadas e está
disponível apenas em inglês.

Por quê: Para compartilhar uma chamada, selecione Compartilhar chamada por voz no registro de chamada por voz.

Os usuários recebem uma notificação quando as chamadas são compartilhadas com eles.

O acesso ao player de gravação de chamada é limitado a usuários do High Velocity Sales. Outros usuários podem acessar os detalhes
do registro, mas não têm acesso à gravação nem a menções relacionadas.

Faça mais com painéis da Orientação de chamadas
Os gerentes de vendas agora podem filtrar os painéis da Orientação de chamadas pelo registro relacionado. Eles também podem ver
quando o painel foi atualizado pela última vez, redefinir filtros com facilidade e acessar chamadas de voz com um único clique.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento
nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Esse recurso está disponível a gerentes de vendas com o conjunto de permissões Usuário do Coaching de chamadas e está
disponível apenas em inglês.

Por quê: Os gerentes de vendas têm mais controle sobre o tipo de dado que podem filtrar. Nas páginas Visão geral e Menções, eles
podem filtrar painéis selecionando lead, contato ou conta.

Eles também podem clicar em  para redefinir os filtros com facilidade e ver a última vez em que o painel foi atualizado.

Chamadas de voz e registros relacionados estão acessíveis com um único clique, em vez de clicar em um menu suspenso extra para
acessar registros de painéis.
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Usar mais recursos do player de chamada
Os usuários da Orientação de chamadas podem acelerar a reprodução de chamadas para escutar às gravações mais rapidamente. O
player de chamada exibe a hora da chamada. Outros detalhes contextuais, incluindo links do registro relacionados e texto da palavra-chave,
também estão disponíveis.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento
nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Esse recurso está disponível a gerentes de vendas com o conjunto de permissões Usuário do Coaching de chamadas e está
disponível apenas em inglês.

Por quê: Os usuários podem ajustar a velocidade de reprodução para 1,5 ou 2 vezes a velocidade normal.

A hora em que as chamadas são feitas também é exibida. Se os participantes da chamada estiverem relacionados a um registro existente,
eles serão automaticamente vinculados do player.

Palavras-chave personalizadas na seção Mencionado mostram o texto específico da palavra-chave, em vez de apenas o nome do grupo.
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Acessar o Chatter de registros de chamada por voz
O componente Chatter agora está disponível por padrão em registros de chamada de voz, facilitando a colaboração dos representantes
de vendas com os colegas em chamadas.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento
nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Esse recurso está disponível a gerentes de vendas com o conjunto de permissões Usuário do Coaching de chamadas e está
disponível apenas em inglês.

Como: Abra um registro de chamada de voz para ver o feed do Chatter, publicar, @mencionar coletas, criar tarefas de itens do feed,
vincular a registros e muito mais.

O componente Chatter é adicionado automaticamente ao layout de página padrão. Se a sua organização estiver usando um layout
personalizado para registros de chamada por voz, poderá ser preciso adicionar o componente manualmente.

Receba mais informações no Email de destaques da chamada
O email de Destaques da chamada atualizado agora inclui tipos de registro e mais informações contextuais. Além disso, clicar em uma
chamada no email automaticamente vai para a primeira menção no player.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento
nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Esse recurso está disponível a gerentes de vendas com o conjunto de permissões Usuário do Coaching de chamadas e está
disponível apenas em inglês.

Por quê: Emails de destaques de chamada têm um visual aprimorado. O novo formato de email mostra o representante e o cliente
potencial relacionados, o tipo de registro e outros dados úteis.
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Clicar em uma chamada vai para a primeira menção, me vez de começar no início da chamada.

Os emails agora são enviados às 9h com base no fuso horário da organização do Salesforce.

Ver mais informações de configuração
Os administradores do Salesforce agora têm mais informações e links disponíveis ao configurar a Orientação de chamadas. Eles podem
ver o status da configuração dos painéis e atribuir conjuntos de permissões facilmente.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento
nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Esse recurso está disponível a gerentes de vendas com o conjunto de permissões Usuário do Coaching de chamadas e está
disponível apenas em inglês.

Por quê: Os administradores do Salesforce que estão configurando a Orientação de chamadas têm mais informações disponíveis sobre
o status dos painéis da Orientação de chamadas.

Agora os administradores recebem instruções mais detalhadas sobre como atribuir conjuntos de permissões e links às páginas de
configuração relacionadas.
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Controle quem pode acessar ritmos de vendas
Os gerentes de vendas e os representantes agora podem decidir quem pode acessar quais ritmos de vendas e definir os níveis de acesso
adequados. Os gerentes de vendas podem organizar os ritmos de vendas em pastas para equipes de vendas específicas, produtos ou
unidades de negócio e compartilhar essas pastas com os representantes ou as equipes de vendas.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento
nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Pastas de Ritmo de vendas e compartilhamento de pasta estão disponíveis aos usuários com a permissão Usuário do High Velocity
Sales ou Criador do ritmo High Velocity Sales.

Por quê: Empresas com grandes equipes de vendas e vários territórios ou grupos de produto podem manter os ritmos de vendas
organizados e limitar o acesso aos representantes e equipes certos. Ao controlar o acesso a ritmos de vendas, você pode impedir os
representantes de vendas de atribuir metas a um ritmo de vendas na equipe de vendas ou linha de produto incorreta.

Os gerentes de vendas podem facilmente compartilhar pastas com representantes de vendas, equipes e papéis individuais.

A visualização de ritmos de vendas mostra as pastas de ritmos de vendas às quais você tem acesso.

Nota:  Todos os ritmos de vendas existentes estão na pasta Ritmos de vendas públicos. Para garantir que seus usuários possam
acessar os ritmos de vendas de que precisam, crie e compartilhe as pastas com os usuários e equipes adequados primeiro. Em
seguida, leve os ritmos de vendas para essas pastas.
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Como: Garanta que a atualização Habilitar compartilhamento de pasta aprimorado para relatórios e painéis esteja ativado em
Configuração.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Considerações sobre a configuração do High Velocity Sales (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Selecionar quem pode usar o High Velocity Sales (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Transfira destinos do ritmo de vendas para outro representante
Se um gerente de vendas ou representante quiser enviar destinos em andamento para um representante diferente, ele poderá atualizar
o cessionário do destino sem remover o destino do ritmo de vendas.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento
nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Quando os representantes de vendas entram em férias, mudam de papel ou simplesmente querem fazer balanceamento de
carga, eles podem facilmente reatribuir destinos a outro representante.

Como: Na Configuração do High Velocity Sales, ative Alterar cessionários de destino do ritmo de vendas. Por padrão, essa configuração
está desativada para as organizações existentes e para novas organizações. Com essa configuração ativada, os relatórios que usam o
campo ID do proprietário do objeto Rastreador do ritmo de ação para mostrar quais representantes concluíram as etapas do ritmo de
vendas se tornam inexatos. Atualize esses relatórios para usar o campo Concluído por no objeto Rastreador de etapa do ritmo da ação
em vez disso.

Os representantes de vendas podem alterar os cessionários de destino da Fila de trabalho ou do componente Etapas do ritmo de vendas.
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Pausar alvos do ritmo de vendas
Quando um alvo estiver fora do escritório, os representantes de vendas poderão pausar o progresso do alvo no ritmo de vendas para
que o esforço não seja desperdiçado.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento
nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Os representantes de vendas podem pausar alvos que estão em férias, viajando ou pedir para o representante suspender
temporariamente o contato.

Relatórios de ritmo de vendas agora incluem um campo Alvos pausados mostrando o número de alvos que foram pausados em cada
etapa em um ritmo de vendas.

Como: Os representantes de vendas podem pausar e retomar alvos da Fila de trabalho ou do componente Etapas do ritmo de vendas.
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Filtre sua fila de trabalho por status de destino
Os representantes de vendas podem filtrar as filas de trabalho pelo status dos destinos para priorizarem o trabalho de modo mais eficiente.
Com pastas para organização e controle de acesso e a habilidade de pausar destinos, os representantes veem mais tatus de destino nas
filas de trabalho. Os destinos podem ter um status Ativo, Pausado ou Acesso perdido do ritmo de vendas.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento
nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Os representantes de vendas podem focar clientes potenciais que estão percorrendo o ritmo de vendas usando o filtro de
destino ativo. Os representantes podem rapidamente retomar um ritmo de vendas pausado usando o filtro Destino pausado. Se os
representantes não gerenciarem mais um destino por algum motivo, eles poderão reatribuir qualquer ritmo de vendas relacionado ao
representante que está assumindo esses destinos.
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Mantenha-se organizado com uma fila de trabalho mais estruturada
Os representantes de vendas veem sublistas que agrupam itens da fila de trabalho com base no status de destino. As novas sublistas
são metas e ritmos de vendas pausados que os representantes não podem mais acessar.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento
nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Com as novas sublistas, os representantes de vendas podem facilmente verificar seus ritmos de vendas para metas para retomar
ou reatribuir a outro representante.

Mantenha-se focado com filtros de fila de trabalho que duram toda a sessão
Ajude seus representantes de vendas a gerenciar o tempo com mais eficiência. Depois de um representante filtrar a fila de trabalho, ele
pode sair da guia e voltar para encontrar sua lista organizada mais recente de ritmos de vendas. Antes, os representantes selecionavam
os filtros da fila de trabalho sempre que voltavam à guia da fila de trabalho.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento
nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Um representante de vendas filtra a fila de trabalho (1) por metas ativas e fecha a guia enquanto procura alguns detalhes do
cliente potencial.
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Quando os representantes voltam à guia da fila de trabalho, eles veem que seus ritmos de vendas continuam filtrados por Metas ativas
(2). O representante pode começar o acompanhamento com o cliente potencial pesquisado. Os filtros persistem apenas na sua sessão
atual do Salesforce.

Escolha que número discar para Clique para chamar
Os representantes de vendas podem melhorar as interações com os clientes contatando-os no melhor número. Quando um registro
tem vários números de telefone listados, os representantes de vendas podem escolher para qual número ligar. Antes, um número de
telefone era selecionado automaticamente para os representantes.
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Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento
nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Os representantes podem escolher o número para destinos em uma etapa de Chamar no ritmo de vendas.

Outras alterações do High Velocity Sales
Aprenda sobre os limites em emails automatizados, as metas de ritmo de vendas e os novos campos em relatórios e no painel Engajamento
de ritmo de vendas Relatório.

NESTA SEÇÃO:

O limite diário por usuário para email automatizado foi introduzido

O novo limite de gasto diário é de 1 mil emails automatizados por usuário.

Foi introduzido um limite a metas ativas do ritmo de vendas

O limite de metas ativas em ritmos de vendas é de 150 mil por organização. Antes, não era aplicado um limite.

Veja quantos destinos foram pausados em cada etapa de vendas

O novo campo Destinos pausados mostra aos gerentes de vendas e aos representantes o número total de destinos que foram
pausados em uma etapa específica do ritmo de vendas. O campo aparece no painel Engajamento do ritmo de vendas no aplicativo
Desempenho do High Velocity Sales.

Veja o total de respostas e cliques em link em relatórios

Permita que os gerentes e representantes vejam exatamente o quanto de engajamento é resultante de cada etapa de email e modelo
de email. Os relatórios de Engajamento de ritmo de vendas e de Engajamento de modelo de email agora incluem campos que
exibem a quantidade de aberturas de email, respostas e cliques em link que cada etapa de email e modelo de email gera.

O limite diário por usuário para email automatizado foi introduzido
O novo limite de gasto diário é de 1 mil emails automatizados por usuário.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento
nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.
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Foi introduzido um limite a metas ativas do ritmo de vendas
O limite de metas ativas em ritmos de vendas é de 150 mil por organização. Antes, não era aplicado um limite.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento
nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Veja quantos destinos foram pausados em cada etapa de vendas
O novo campo Destinos pausados mostra aos gerentes de vendas e aos representantes o número total de destinos que foram pausados
em uma etapa específica do ritmo de vendas. O campo aparece no painel Engajamento do ritmo de vendas no aplicativo Desempenho
do High Velocity Sales.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento
nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Veja o total de respostas e cliques em link em relatórios
Permita que os gerentes e representantes vejam exatamente o quanto de engajamento é resultante de cada etapa de email e modelo
de email. Os relatórios de Engajamento de ritmo de vendas e de Engajamento de modelo de email agora incluem campos que exibem
a quantidade de aberturas de email, respostas e cliques em link que cada etapa de email e modelo de email gera.

Onde: Essa alteração se aplica ao High Velocity Sales no Lightning Experience. O High Velocity Sales está disponível como um complemento
nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Novos campos que exibem o engajamento total:

• Aberturas únicas

• Total de respostas

• Respostas únicas

• Total de cliques em link rastreados

• Cliques em link rastreados únicos

Para adicionar os campos aos layouts dos relatórios de Engajamento de ritmo de vendas e de Engajamento de modelo de email,
adicione-os à lista de colunas visíveis.
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Para incluir os campos em tipos de relatório personalizados, adicione-os ao layout do relatório na página Tipos de relatório em Configuração.

Mapas do Salesforce: Integração com Uber, comparações de alinhamento
do Planejamento de território e atribuições de rota avançada para equipes
de conta
Dirija com o Uber ao visitar clientes próximos, receba comparações lado a lado para alinhamentos de território e focos e plote camadas
de formato usando alinhamentos de qualquer tamanho do Planejamento de território. Atribua rotas a membros de equipes de conta
nos Mapas do Salesforce avançados e crie camadas de dados usando dados de fontes fora do Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Mapas do Salesforce: Integração com Uber, componentes e fluxos do Lightning e o recurso Mapear isso no Lightning Experience

Chegue em seu destino com Uber, plote camadas de formato de alinhamentos do Planejamento de território e mapeie diversos
registros usando o botão Mapear isso no Lightning Experience. Aproveite os componentes e fluxos do Salesforce Lightning diretamente
nos Mapas do Salesforce. E inclua tempos de deslocamento e distâncias de rotas nos relatórios.

PlaPlanejamento de território de Mapas do Salesforce: Comparações de alinhamento, conjuntos de dados agregados e integração
do Field Service

Determine como as alterações em um alinhamento se comparam com outra. Crie conjuntos de dados agregados que representam
muitos clientes dentro de locais específicos. E planeje territórios de serviço baseados em mapas para o Field Service.

Mapas do Salesforce avançados: Camadas de dados usando fontes de dados externas atribuições de rota usando equipes de conta

Crie camadas de dados usando dados que você armazena em outro lugar. Automatize a atribuição de contas com base em regras
que você cria para equipes de conta do Salesforce. E defina janelas de visita específicas da cadeia e da franquia que qualquer um de
seus representantes pode usar.
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Mapas do Salesforce: Integração com Uber, componentes e fluxos do Lightning e o
recurso Mapear isso no Lightning Experience
Chegue em seu destino com Uber, plote camadas de formato de alinhamentos do Planejamento de território e mapeie diversos registros
usando o botão Mapear isso no Lightning Experience. Aproveite os componentes e fluxos do Salesforce Lightning diretamente nos
Mapas do Salesforce. E inclua tempos de deslocamento e distâncias de rotas nos relatórios.

NESTA SEÇÃO:

Chegue lá com Uber

Conte com o Uber ao visitar clientes próximos. O recurso de Mapas do Salesforce Leve-me lá preenche destinos no aplicativo Uber
nos dispositivos móveis de seus representantes de campo. Além de qualquer aplicativo de mapeamento, seus representantes agora
têm a opção de selecionar Uber como método de transporte.

Estender Mapas do Salesforce com componentes e fluxos do Lightning

Economize o tempo de seus representantes e encoraje-os a seguir os processos comerciais quando você adicionar componentes e
fluxos do Lightning aos Mapas do Salesforce. Por exemplo, inclua ações em massa dentro de polígonos e fluxos que são acionados
após o checkout de visitas.

plotar Plotar camadas de formato que correspondem a alinhamentos do planejamento de território

Plote camadas de formato com base em territórios de qualquer tamanho que você publica nos Mapas do Salesforce.

Relatar tempos e distâncias de deslocamento de rota

Analise os dados de rota de tempo e distância de deslocamento a partir dos Mapas do Salesforce usando relatórios Salesforce.

mapear Mapear diversos registros do Lightning Experience

Após adicionar o recurso "Mapear isso" dos Mapas do Salesforce ao layout de Pesquisa, você poderá plotar diversos registros no
mapa usando um modo de exibição de listas no Lightning Experience.

Mapeie novas camadas de formato

Descubra as camadas de forma disponíveis após a versão Summer '20 em Mapas do Salesforce.

Outros aprimoramentos nos Mapas do Salesforce

Acesse dados de censo no mapa, escolha um dos dois métodos de pesquisa para os resultados que funcionam melhor para sua
empresa e investigue endereços ruins. E não é só isso!

Chegue lá com Uber
Conte com o Uber ao visitar clientes próximos. O recurso de Mapas do Salesforce Leve-me lá preenche destinos no aplicativo Uber nos
dispositivos móveis de seus representantes de campo. Além de qualquer aplicativo de mapeamento, seus representantes agora têm a
opção de selecionar Uber como método de transporte.

Onde: Essa alteração se aplica aos Mapas do Salesforce no Lightning Experience e no Salesforce Classic para as edições Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Os requisitos de configuração diferem dependendo dos dispositivos móveis de seus representantes. É assim que seus representantes
têm o Uber como uma opção para Leve-me lá.

Seus representantes fazem issoEm...

Dispositivos Apple 1. No mapa em Mapas do Salesforce móveis, selecione Configurações > Configurações avançadas.

2. Para Gerenciar mapas, selecione Usar Uber.

3. Salve as configurações.
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Seus representantes fazem issoEm...

Nada! Os sistemas operacionais Android não exigem nenhuma configuração para que o Uber apareça como
uma opção nos dispositivos móveis de seus representantes.

Mas se seus representantes já configuraram seus dispositivos para selecionar um aplicativo de mapeamento
por padrão, eles podem remover esse padrão para ver a opção para Uber.

Dispositivos Android

Estender Mapas do Salesforce com componentes e fluxos do Lightning
Economize o tempo de seus representantes e encoraje-os a seguir os processos comerciais quando você adicionar componentes e fluxos
do Lightning aos Mapas do Salesforce. Por exemplo, inclua ações em massa dentro de polígonos e fluxos que são acionados após o
checkout de visitas.

Onde: Essa alteração se aplica aos Mapas do Salesforce no Lightning Experience e no Salesforce Classic para as edições Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Incluir componentes do Lightning e fluxos de tela pode ajudar suas equipes de vendas e de serviço com diversos processos
que eles já realizam no Salesforce. Por exemplo, quando você adiciona determinados fluxos aos Mapas do Salesforce, você:

• Permite que representantes acessem componentes do Lightning baixados do AppExchange diretamente nos Mapas do Salesforce.

• Ajuda os representantes de vendas a trabalhar com suas oportunidades e criar facilmente cotações ajustadas para distâncias de rota
usando fluxos visuais.

• Exigir que colegas de equipe preencham os formulários de sua empresa em pontos específicos de visitas de vendas e serviço.

Como: Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Pacotes instalados  e selecione Pacotes instalados. Clique em Configurar
ao lado do pacote Mapas do Salesforce.

Selecione Configurações > Ações personalizadas e, em seguida, crie uma ação personalizada.

plotar Plotar camadas de formato que correspondem a alinhamentos do planejamento de território
Plote camadas de formato com base em territórios de qualquer tamanho que você publica nos Mapas do Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica aos Mapas do Salesforce no Lightning Experience e no Salesforce Classic para as edições Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Relatar tempos e distâncias de deslocamento de rota
Analise os dados de rota de tempo e distância de deslocamento a partir dos Mapas do Salesforce usando relatórios Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica aos Mapas do Salesforce no Lightning Experience e no Salesforce Classic para as edições Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Para incluir distâncias e tempos de deslocamento para rotas em relatórios, adicione o objeto Rotas de mapas a um tipo de
relatório personalizado. Em seguida, crie um relatório usando esse tipo de relatório e inclua esses novos campos.

• Distância de deslocamento (milhas)

• Tempo de deslocamento (minutos)

mapear Mapear diversos registros do Lightning Experience
Após adicionar o recurso "Mapear isso" dos Mapas do Salesforce ao layout de Pesquisa, você poderá plotar diversos registros no mapa
usando um modo de exibição de listas no Lightning Experience.
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Onde: Essa alteração se aplica aos Mapas do Salesforce no Lightning Experience e no Salesforce Classic para as edições Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Os representantes de vendas não precisam mais mudar para o Salesforce Classic para mapear registros de uma lista de pesquisa.
Quando você configura o novo botão Mapear isso, ele funciona tanto para o Lightning Experience quanto para o Salesforce Classic.

Como: Adicione o botão Mapear isso ao layout de Pesquisa usando o novo código do Visualforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Adicionar o botão Mapear isso a um Modo de exibição de listas (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Mapeie novas camadas de formato
Descubra as camadas de forma disponíveis após a versão Summer '20 em Mapas do Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica aos Mapas do Salesforce no Lightning Experience e no Salesforce Classic para as edições Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Os representantes podem mapear áreas específicas usando novos limites geográficos.

Tipo de limiteCamada de formato

Códigos postaisArgentina

BundeslandÁustria

Bezirk

RayonBielorrússia

GewestBélgica

DepartamentoChad

Region

Códigos postaisChile

Códigos postaisColômbia

DistritoRepública Democrática do Congo

Província

DistritoRepública do Congo

Departamento

Códigos postaisCosta Rica
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Tipo de limiteCamada de formato

Canton

Província

KommuneDinamarca

Códigos postaisRepública Dominicana

Município

CantonEquador

Província

Códigos postaisEgito

KommuneIlhas Faroé

Códigos postaisGuiana Francesa

Departamento

Region

Códigos postaisGuadalupe

Departamento

Region

ProvínciaHong Kong

Códigos postaisIslândia

Sveitarfelag

Códigos postaisÍndia

Códigos postaisIndonésia

Kota

Códigos postaisIsrael

Nafa

Códigos postaisJapão

Códigos postaisLuxemburgo

DistritosMalásia

Códigos postais

Estados

Códigos postaisMônaco

Conselhos regionaisNova Zelândia
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Tipo de limiteCamada de formato

KommuneNoruega

DistritoPanamá

Província

Códigos postaisFilipinas

MunicípioPorto Rico Ilhas Virgens dos EUA

Commonwealth

Códigos postaisArábia Saudita

Província

Códigos postaisCingapura

Códigos postaisÁfrica do Sul

KommunSuécia

Códigos postaisTaiwan

Povoado

RayonUcrânia

Códigos postaisVenezuela

Município

QuanVietnã

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Notas de versão de manutenção de camada de formato de Mapas do Salesforce

Outros aprimoramentos nos Mapas do Salesforce
Acesse dados de censo no mapa, escolha um dos dois métodos de pesquisa para os resultados que funcionam melhor para sua empresa
e investigue endereços ruins. E não é só isso!

Onde: Esses aprimoramentos se aplicam aos Mapas do Salesforce no Lightning Experience e no Salesforce Classic para as edições
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Envie detalhes da rota por email, gerencie mais configurações em grupos de permissões e experimente uma configuração
mais fácil para Bens de consumo.

Novo local para permissões de Checkout automático
Nós movemos a configuração de permissão Checkout automático de configurações gerais para grupos de permissões.

192

Mapas do Salesforce: Integração com Uber, comparações
de alinhamento do Planejamento de território e atribuições

de rota avançada para equipes de conta

Notas da versão do Salesforce Winter '21

https://help.salesforce.com/articleView?id=000354854&language=pt_BR&type=1&mode=1


Mais configurações nos grupos de permissões

Com essa permissão, você...Permissão

Seleciona um desses métodos de pesquisa.Pesquisa tipo

• SOQL, que fornece resultados de pesquisa que contêm a string da pesquisa.

• SOSL, que fornece resultados de pesquisa que começam com a string da pesquisa.

Cada método oferece diferentes resultados em diferentes velocidades.

Indique se os usuários podem enviar detalhes da rota para outros por email.Permitir que usuários enviem rotas por
email

Indique se os usuários podem exportar detalhes de endereços ruins para maior investigação.Permitir que usuários exportem
endereços ruins

Dados de censo atualizado para os EUA
Consulte os dados de censo dos EUA mais recentes no mapa quando selecionar 2018 ACS 5yr, Estados Unidos como a fonte para
sua camada de dados.

Configuração facilitada para integração com Bens de consumo
A configuração dos Mapas do Salesforce para clientes de Bens de consumo licenciados ficou ainda mais fácil. Os Mapas do Salesforce
agora incluem esses objetos de base que os Bens de consumo usam.

• Visit

• Loja de varejo

PlaPlanejamento de território de Mapas do Salesforce: Comparações de alinhamento,
conjuntos de dados agregados e integração do Field Service
Determine como as alterações em um alinhamento se comparam com outra. Crie conjuntos de dados agregados que representam
muitos clientes dentro de locais específicos. E planeje territórios de serviço baseados em mapas para o Field Service.

NESTA SEÇÃO:

Comparar alinhamentos

Analise e compare um alinhamento com outro no Planejamento de território de Mapas do Salesforce. Por exemplo, você pode
determinar se seu plano atual foi melhor do que o do ano passado. Ou pode ver as diferenças entre seus atributos, como média de
unidades e receita anual média.

Atualizar campos do Salesforce com dados de planejamento de território

Coloque seus territórios projetados em uso quando você atualizar proprietários da conta no Salesforce para corresponder aos
proprietários da conta em territórios de vendas e serviço. Armazene e atualize os dados do território em campos do Salesforce
quando você publicar o conteúdo mais recente de seus alinhamentos no Planejamento de território de Mapas do Salesforce.

criar Criar conjuntos de dados para diversos países e regiões

Personalize conjuntos de dados com países e regiões de sua escolha no Planejamento de território de Mapas do Salesforce.

Acessar e restaurar dados de alinhamento

Revise um histórico de alinhamentos para ver uma lista de alterações no Planejamento de território de Mapas do Salesforce. Os
gerentes de vendas e serviço podem capturar dados do alinhamento a qualquer momento para que possam continuar refinando
mais tarde ou para usá-los como backup.

193

Mapas do Salesforce: Integração com Uber, comparações
de alinhamento do Planejamento de território e atribuições

de rota avançada para equipes de conta

Notas da versão do Salesforce Winter '21

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.soql_sosl.meta/soql_sosl/sforce_api_calls_soql_sosl_intro.htm


Planejar territórios para Field Service

Crie e atualize territórios de serviço com base em mapas para o Field Service usando o Planejamento de território de Mapas do
Salesforce. Agora, as operações de serviço podem publicar alinhamentos como territórios de serviço e polígonos.

agregarAgregar registros para conjuntos de big data

Planeje territórios para negócios que gerenciam muitos clientes. Crie conjuntos de dados no Planejamento de território dos Mapas
do Salesforce usando uma combinação de relatórios e consultas junto com a opção de agregar registros com base no local. Os dados
agregados o ajudam a criar conjuntos de dados que, de outra maneira, excederiam o máximo de 250.000 registros.

Descubra novos contêineres

Revise os contêineres disponíveis após o Summer '20 no Planejamento de território de Mapas do Salesforce.

Outros aprimoramentos no Planejamento de território de Mapas do Salesforce

Filtre e pesquise por legendas, configure definições de publicação em um lugar, preserve determinados dados ao publicar no
Gerenciamento de Território Enterprise e muito mais!

Comparar alinhamentos
Analise e compare um alinhamento com outro no Planejamento de território de Mapas do Salesforce. Por exemplo, você pode determinar
se seu plano atual foi melhor do que o do ano passado. Ou pode ver as diferenças entre seus atributos, como média de unidades e
receita anual média.

Onde: Essa alteração se aplica ao Planejamento de território de Mapas do Salesforce no Lightning Experience e no Salesforce Classic
para as edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: As métricas de atributo de alinhamento visíveis oferecem aos gerentes de vendas e serviço as informações críticas de que
precisam ao comparar e criar alinhamentos equitativos. Por exemplo:

• Veja o que mudou comparando dois alinhamentos. Veja como os alinhamentos diferem no mapa e compare seus atributos lado a
lado.

• Analise as somas, as médias, os mínimos, os máximos e as métricas de desvio padrão para territórios específicos.

• Determine qual alinhamento é o mais lógico e menos problemático para sua equipe comparando a diferença e a porcentagem da
mudança entre os dois alinhamentos.

• Veja se um novo alinhamento criado do Planejamento de cenário fornece os resultados comerciais de forma mais efetiva do que o
original comparando suas métricas.

• Compartilhe comparações em arquivos PDF.

Como: Em Planejamento de território, clique em Analisar e comparar ao lado do primeiro alinhamento que deseja comparar.

Adicione um segundo alinhamento, em seguida, veja ambos no mapa e compare seus atributos.
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Atualizar campos do Salesforce com dados de planejamento de território
Coloque seus territórios projetados em uso quando você atualizar proprietários da conta no Salesforce para corresponder aos proprietários
da conta em territórios de vendas e serviço. Armazene e atualize os dados do território em campos do Salesforce quando você publicar
o conteúdo mais recente de seus alinhamentos no Planejamento de território de Mapas do Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Planejamento de território de Mapas do Salesforce no Lightning Experience e no Salesforce Classic
para as edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Independentemente de você usar territórios baseados em mapa no Gerenciamento de território Enterprise ou nos Mapas do
Salesforce, publique os dados de território diretamente nos campos do Salesforce. Dessa maneira, você fornece as melhores experiências
de vendas e serviço porque incorpora dados de território nos relatórios, nas previsões e em outros registros.

Como: Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Pacotes instalados  e selecione Pacotes instalados. Clique em Configurar
ao lado do pacote Mapas do Salesforce.

Em Planejamento de território, selecione Opções de publicação e, em seguida, habilite Campos do Salesforce.
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Qualquer pessoa a quem você conceder autoridade para publicar alinhamentos pode publicar dados do território em campos do
Salesforce.

criar Criar conjuntos de dados para diversos países e regiões
Personalize conjuntos de dados com países e regiões de sua escolha no Planejamento de território de Mapas do Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Planejamento de território de Mapas do Salesforce no Lightning Experience e no Salesforce Classic
para as edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Agora você pode planejar territórios que incluem mais de um país ou região em um país. Por exemplo, essas permissões
geográficas ajudam gerentes de vendas e serviço a:

• Atribuir representantes a um território que cobre diversos países.

• Evitar atribuir representantes a áreas em que a empresa não faz negócios planejando territórios para regiões geográficas menores
em um país.

• Reduzir a quantidade de territórios para rastrear atribuindo contas a diversos países para um representante específico.

Como: Ao criar um conjunto de dados, selecione uma opção, como estado, do país para o qual deseja planejar. Em seguida, filtre-a para
incluir a área que desejar.
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Acessar e restaurar dados de alinhamento
Revise um histórico de alinhamentos para ver uma lista de alterações no Planejamento de território de Mapas do Salesforce. Os gerentes
de vendas e serviço podem capturar dados do alinhamento a qualquer momento para que possam continuar refinando mais tarde ou
para usá-los como backup.

Onde: Essa alteração se aplica ao Planejamento de território de Mapas do Salesforce no Lightning Experience e no Salesforce Classic
para as edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Ofereça aos gerentes de vendas e serviço o acesso ao histórico de alterações de um alinhamento para que eles possam:

• Capturar modelo de território e valores de atribuição fazendo uma captura de tela do alinhamento para backup. Dessa maneira, os
gerentes podem restaurá-lo para um marco anterior no processo de design.

• Salvar seu progresso em um plano para referência futura.

• Ver quem fez as últimas alterações no alinhamento para que saibam com quem falar sobre as alterações.

• Ver quando um alinhamento foi otimizado pela última vez e decidir se é hora de otimizá-lo novamente.

Como: Veja alterações rastreadas e crie uma captura de tela da guia Histórico.

Planejar territórios para Field Service
Crie e atualize territórios de serviço com base em mapas para o Field Service usando o Planejamento de território de Mapas do Salesforce.
Agora, as operações de serviço podem publicar alinhamentos como territórios de serviço e polígonos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Planejamento de território de Mapas do Salesforce no Lightning Experience e no Salesforce Classic
para as edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Criar e atualizar territórios de serviço com base em mapa está disponível para usuários com o pacote gerenciado do Field Service.

Por quê: Territórios publicados criam e atualizam territórios e polígonos do Field Service para a cobertura adequada.

Como: Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Pacotes instalados  e selecione Pacotes instalados. Clique em Configurar
ao lado do pacote Mapas do Salesforce.

Em Planejamento de território, selecione Opção de publicação e, em seguida, habilite Field Service.
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Qualquer pessoa a quem você concede autoridade para publicar alinhamentos pode publicar dados do território no Field Service.

agregarAgregar registros para conjuntos de big data
Planeje territórios para negócios que gerenciam muitos clientes. Crie conjuntos de dados no Planejamento de território dos Mapas do
Salesforce usando uma combinação de relatórios e consultas junto com a opção de agregar registros com base no local. Os dados
agregados o ajudam a criar conjuntos de dados que, de outra maneira, excederiam o máximo de 250.000 registros.

Onde: Essa alteração se aplica ao Planejamento de território de Mapas do Salesforce no Lightning Experience e no Salesforce Classic
para as edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Quando você importa dados, selecione qualquer combinação de relatórios e consultas SOQL que unem os registros do Salesforce
que desejar em seus conjuntos de dados. Se o Planejamento de território solicitar que você agregue registros, selecione a opção para
qualquer uma de suas fontes. Dessa maneira, as quantidades de registros agregados para conjuntos de dados não incluem mais de
250.000 registros.

Selecione a opção para agregar registros para suas fontes de dados.

Se você selecionar não agregar registros, exclua todos os registros que excedem as capacidades do conjunto de dados.

Descubra novos contêineres
Revise os contêineres disponíveis após o Summer '20 no Planejamento de território de Mapas do Salesforce.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Planejamento de território de Mapas do Salesforce no Lightning Experience e no Salesforce Classic
para as edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Os representantes podem mapear áreas específicas usando novos limites geográficos.

Tipo de limiteContêiner

ProvínciaArgentina

Códigos postais

BundeslandÁustria

Bezirk

Códigos postais

IlhaBahamas

VoblastBielorrússia

Códigos postais

ProvínciaBélgica

Códigos postais

Gewest

DistritoBelize

DepartamentoBenin

Código postalBermuda

ProvínciaBolívia

Departamento

RegionBósnia e Herzegovina

Código postal

Cantão

EstadoBrasil

Região

Códigos postais

Códigos postaisBulgária

Oblast

ProvínciaBurundi

RegionCamarões

Código postalIlhas Cayman

PrefeituraRepública da África Central
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Tipo de limiteContêiner

DepartamentoChad

Region

ProvínciaChile

Region

Códigos postais

Códigos postaisColômbia

Departamento

IlhaComores

DistritoRepública Democrática do Congo

Província

DistritoRepública do Congo

Departamento

RegionCosta do Marfim

Distrito

Códigos postaisCroácia

Zupanije

ProvínciaCuba

Códigos postaisCzechia

Okres

Kraj

Códigos postaisDinamarca

Kommune

RegionDjibouti

Códigos postaisRepública Dominicana

Município

CantonEquador

Província

Códigos postaisEgito

Mohafaza

DepartamentoEl Salvador
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Tipo de limiteContêiner

ProvínciaGuiné Equatorial

Sub-regiãoEritreia

Region

Código postalEstônia

Maakond

ZonaEtiópia

Region

SyslaIlhas Faroé

Códigos postaisFinlândia

Avi

Maakunta

Códigos postaisGuiana Francesa

Códigos postaisGrécia

Nomos

Periferia

Códigos postaisGuadalupe

Departamento

Region

ProvínciaHong Kong

Códigos postaisHungria

Jaras

Megye

Códigos postaisIslândia

Landshluti

Códigos postaisÍndia

Códigos postaisIrlanda

Município de correio

Condado de correio

Código postalIsrael

Mahoz
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Tipo de limiteContêiner

Códigos postaisItália

Província

Região

Códigos postaisLituânia

Savivaldybe

Apskritis

CantonLuxemburgo

Distrito

Códigos postais

DistritoMalásia

Códigos postais

Estado

MunicípioMéxico

Códigos postais

Códigos postaisMônaco

Códigos postaisHolanda

Província

Códigos postaisNoruega

Fylke

ProvínciaPeru

Region

Códigos postaisPolônia

Powiat

Wojewodztwo

Códigos postaisPortugal

Concelho

Códigos postaisRomênia

Judet

Sub'ektRússia

Códigos postais
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Tipo de limiteContêiner

Okrug

Códigos postaisArábia Saudita

Província

Códigos postaisEslováquia

Okres

Kraj

Códigos postaisÁfrica do Sul

Distrito Municipal

Província

Códigos postaisEspanha

Província

Autonomia

LanSuécia

Códigos postais

IlhaTrinidad e Tobago

Códigos postaisTurquia

Il

RayonUcrânia

Códigos postais

EmiradoEmirados Árabes Unidos

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Notas de versão de manutenção de conjuntos de contêineres do planejamento de território de Mapas do
Salesforce

Outros aprimoramentos no Planejamento de território de Mapas do Salesforce
Filtre e pesquise por legendas, configure definições de publicação em um lugar, preserve determinados dados ao publicar no
Gerenciamento de Território Enterprise e muito mais!

Onde: Esses aprimoramentos se aplicam ao Planejamento de território de Mapas do Salesforce no Lightning Experience e no Salesforce
Classic para as edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Gerencie focos com mais controle, receba o que deseja de legendas personalizadas e exporte detalhes de território e unidade
para sistemas externos.
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Preserve unidades bloqueadas em territórios dissolvidos
Quando você dissolver territórios que incluem unidades bloqueadas, o Planejamento de território agora remove todas as unidades
desbloqueadas, mas mantém as unidades bloqueadas no território.

Adicione condições e funções agregadas para calcular atributos
Para dar a suas equipes mais flexibilidade ao calcular atributos, adicionamos a declaração condicional IF e estas funções: SUM, AVG,
MIN e MAX.

ExemploLógica ou função

IF receita anual da unidade > 50000, retornar valor de 1Declaração IF

Receita anual da unidade/SUM Receita anual do conjunto de dadosFunção SUM

Gerencie focos com recursos adicionados
O trabalho em focos ficou ainda melhor. A liderança de vendas e serviço agora pode:

• Expandir e minimizar a árvore de foco para melhor navegação.

• Exibir detalhes de território disponíveis na árvore de focos, incluindo nomes de territórios, proprietários e descrições de área.

• Pesquisar por territórios e nomes de territórios e detalhes de área.

• Excluir unidades dos focos.

Obtenha mais de legendas

BenefícioCom o que se preocupar

Tenha maior controle de legendas ao filtrar por valores de campos. Pesquise por contêineres
divididos e unidades bloqueadas.

Filtrar e pesquisar

Os gerentes de vendas e serviço agora podem:Ajuste a visualização e a linha
de resumo • Personalizar a linha de resumo para qualquer atributo numérico em qualquer nível usando

funções para SUM, AVG, MIN, MAX e STD DEV.

• Quebrar campos de texto.

• Congelar a coluna de nome da unidade.

Os gerentes de vendas e serviço agora podem:Personalizar colunas

• Alterar formatos de data, linhas de resumo e atributos de colunas.

• Remover colunas.

• Renomear atributos.

Consulte as unidades de cada território como uma porcentagem do foco, o que ajuda as operações
de vendas e serviço a compreender como distribuir atribuições de contas de maneira justa.

Exibir porcentagem de
unidades em um foco

Veja rapidamente quantos códigos postais de limites e pontos estão em um território. Em seguida,
determine, por exemplo, se deseja publicar no Gerenciamento de Território Enterprise sem
simplificar regras ou dividir o território.

Exibir uma contagem de
códigos postais de limites e
pontos

Economize tempo e esforço ao realizar tarefas para diversas unidades e áreas
As operações de vendas e serviços recebem novas opções ao selecionar uma área no mapa.
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• Crie um território.

• Remova atribuições de unidade.

• Dissolva unidades.

Manuseio mais eficiente de regras numéricas para o Gerenciamento de Território Enterprise
O Planejamento de território agora oferece às equipes de vendas e serviço opções para manusear territórios que excedem os limites
de critérios em regras que eles publicam no Gerenciamento de Território Enterprise.

ConsideraçãoVantagemOpção

Para códigos de CEP que incluem os mesmos
primeiros 4 dígitos, o Planejamento de território

Evite limites de caracteres para os critérios que compõem
as regras. Este é um exemplo de como simplificar uma
regra de código postal de faturamento.

Simplificar regras

converte esses códigos de CEP de 5 dígitos em
códigos ZIP de 4 dígitos.

Se você precisa de códigos de CEP de 5 dígitos em
suas regras, considere a próxima opção.

BillingPostalCode COMEÇA COM 11040,
11041, 11042, 11043, 11044

Não
simplificado

BillingPostalCode COMEÇA COM 1104Simplificado

O Planejamento de território divide territórios em
territórios filho nomeados em sequência. Por

Preserve todos os critérios numéricos em suas regras para
territórios grandes. Retenha todos os detalhes de seu
território originalmente projetado.

O Planejamento de território divide seu território em
diversos territórios para que você possa contornar os

Dividir território
em territórios
filhos exemplo, o Território Noroeste se divide nos

territórios filhos:

• Território Noroeste 1
limites de caracteres para os critérios que compõem as
regras.

• Território Noroeste 2

• Território Noroeste 3

Preserve determinados detalhes ao publicar atualizações no Gerenciamento de Território Enterprise
Agora nós retemos esses valores quando você publica atualizações de território no Gerenciamento de Território Enterprise.

• IDs de território

• A configuração do Gerenciador de previsões

• Campos personalizados

• Níveis de acesso a territórios para contas, oportunidades e casos

• Contas atribuídas manualmente quando você não estiver usando a opção Atribuir manualmente unidades bloqueadas a
territórios

• Regras de atribuição não correspondentes

Exportar detalhes de territórios e unidades
Se você exporta dados do Planejamento de território para importar para sistemas de terceiros, agora pode incluir esses detalhes nos
arquivos .csv  de exportação.

• IDs de usuário de proprietários de territórios em legendas de território e unidade

• Proprietários de território em legendas de territórios

• Descrições e pais de territórios em legendas de unidades

Aproveite códigos postais de pontos visíveis
Agora nós exibimos códigos postais de pontos na legenda de mapa para ajudá-lo a:

• Levar em conta o número total de códigos postais ao planejar e publicar um território e considerar limites de critérios de regras.
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• Ver quantos códigos de pontos estão dentro de um código de limite.

• Exportar códigos de pontos para sistemas de terceiros em arquivos .csv.

Definir configurações de publicação
A nova página Opções de publicação permite que você gerencie essas configurações de publicação a partir de um único lugar.

• Habilite a publicação.

• Selecione quem pode usar cada método de publicação, usuários com a permissão de Editor ou usuários com a permissão de
Aprovador.

• Indique se a aprovação é necessária antes da publicação.

Mapas do Salesforce avançados: Camadas de dados usando fontes de dados
externas atribuições de rota usando equipes de conta
Crie camadas de dados usando dados que você armazena em outro lugar. Automatize a atribuição de contas com base em regras que
você cria para equipes de conta do Salesforce. E defina janelas de visita específicas da cadeia e da franquia que qualquer um de seus
representantes pode usar.

NESTA SEÇÃO:

crie cCriar camadas de dados de fontes de dados externas

Crie camadas de dados nos Mapas do Salesforce avançados usando fontes que você armazena ou com que trabalha fora do Salesforce.
Por exemplo, você pode importar um arquivo .csv  externo que contenha seus leads, clientes, detalhes de entrega, endereços,
ou latitudes e longitudes.

atribuir Atribuir rotas a membros das equipes de conta

Economize tempo de manutenção quando as atribuições dos representantes mudarem. Equipes de conta, disponíveis diretamente
nos Mapas do Salesforce avançados, facilitam a atribuição de rotas a representantes que você seleciona por meio dos objetos
relacionados, como Membros da equipe de conta.

definir Definir janelas de visita para seus representantes

Ajude seus representantes de vendas a economizar tempo e cumprir as janelas de visitas de clientes criando janelas de visitas
predeterminadas para cadeias e franquias específicas. Por exemplo, você e suas operações de vendas e serviço criam janelas que
restringem visitas durante determinadas horas. Seus representantes aplicam essas janelas de visita às contas para quem eles vendem
e atendem.
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crie cCriar camadas de dados de fontes de dados externas
Crie camadas de dados nos Mapas do Salesforce avançados usando fontes que você armazena ou com que trabalha fora do Salesforce.
Por exemplo, você pode importar um arquivo .csv  externo que contenha seus leads, clientes, detalhes de entrega, endereços, ou
latitudes e longitudes.

Onde: Essa alteração se aplica aos Mapas do Salesforce avançados no Lightning Experience e no Salesforce Classic para as edições
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Esse recurso está disponível para usuários com a permissão Gerenciar dados em Mapas do Salesforce.

Como: Em Mapas do Salesforce, crie uma camada de dados e clique em Adicionar uma fonte de dados.

Quando solicitado, faça login na produção e, em seguida, crie uma fonte de dados em que você carrega um arquivo .csv.

Mapeie dados do arquivo .csv  para seus campos. Em seguida, aplique formatos aos cabeçalhos da coluna. Agora você está pronto
para plotar a fonte de dados.

atribuir Atribuir rotas a membros das equipes de conta
Economize tempo de manutenção quando as atribuições dos representantes mudarem. Equipes de conta, disponíveis diretamente nos
Mapas do Salesforce avançados, facilitam a atribuição de rotas a representantes que você seleciona por meio dos objetos relacionados,
como Membros da equipe de conta.

Onde: Essa alteração se aplica aos Mapas do Salesforce avançados no Lightning Experience e no Salesforce Classic para as edições
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Para atribuir usuários de diferentes objetos, como Membro da equipe de conta, edite um conjunto de dados em um plano de
visita. Selecione Usar atribuição de representante de um objeto relacionado.
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Em seguida, selecione o objeto filho que contém os campos de relacionamento e atribuição para equipes de conta. Defina os critérios
de atribuição para papéis de equipe relevantes.

definir Definir janelas de visita para seus representantes
Ajude seus representantes de vendas a economizar tempo e cumprir as janelas de visitas de clientes criando janelas de visitas
predeterminadas para cadeias e franquias específicas. Por exemplo, você e suas operações de vendas e serviço criam janelas que
restringem visitas durante determinadas horas. Seus representantes aplicam essas janelas de visita às contas para quem eles vendem e
atendem.

Onde: Essa alteração se aplica aos Mapas do Salesforce avançados no Lightning Experience e no Salesforce Classic para as edições
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Para criar janelas de visita predeterminadas, selecione a guia Janelas avançadas de visitas compartilhadas de mapas. Adicione
um nome descritivo e, em seguida, defina as janelas de visita.

A partir de um registro de conta no Salesforce, seus representantes selecionam Janelas avançadas de visita de Mapas e, em seguida,
pesquisam por janelas de visita que eles desejam aplicar à conta.
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Sales Cloud Einstein: Mais controle do modelo de pontuação de
oportunidade, modelos globais para pontuação de lead e grandes
melhorias na Captura de atividades do Einstein
Ao configurar a Pontuação de oportunidade do Einstein, escolha fazer o Einstein analisar apenas determinados registros de oportunidade
e campos personalizados. Use a Pontuação de leads do Einstein quando não tiver dados próprios suficientes. Obtenha mais da Captura
de atividades do Einstein com novas opções de conexão e configuração.

NESTA SEÇÃO:

Otimize o modelo de pontuação de oportunidade

O ajuste fino de seu modelo de pontuação pode render pontuações mais precisas. Ao configurar a Pontuação de oportunidade do
Einstein, escolha fazer o Einstein analisar apenas oportunidades que cumprem determinadas condições. Além disso, decida se você
deseja que o Einstein exclua algum campo de oportunidade personalizado do modelo de pontuação.

Habilite a pontuação de leads do Einstein com menos dados

Organizações do Salesforce com conjuntos de dados menores agora podem habilitar a Pontuação de leads do Einstein. O Einstein
aproveita um modelo de pontuação global que usa dados agregados anônimos para permitir que organizações menores pontuem
seus leads. Quando uma organização gera dados suficientes, o Einstein muda para um modelo de pontuação criado apenas com
esses dados.

Veja os principais fatores com rótulos de campo de oportunidade renomeados

Quando a sua equipe vê rótulos de campo com os quais está familiarizada, é mais fácil entender os principais fatores. Agora, se você
renomear rótulos de campo da oportunidade, os principais fatores agora fazem referência ao novo rótulo de campo, em vez de ao
rótulo padrão.

Permissão de usuários adicional para configurar pontuação de lead e oportunidade

A permissão Visualizar todos os perfis agora é exigida ao habilitar ou desabilitar a Pontuação de oportunidade do Einstein e a
Pontuação de leads do Einstein. Antes, era preciso apenas das permissões de usuário Personalizar aplicativo e Modificar todos os
dados.
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Suba a um novo patamar com a Captura de atividades do Einstein

Se você usa o Microsoft Office 365, agora pode conectar todos os seus usuários da Captura de atividades do Einstein ao Salesforce
de uma só vez. Defina sua configuração para sincronizar eventos e contatos apenas do Salesforce com a conta conectada. Outra
opção é impedir totalmente que os dados de contato e evento se movam entre aplicativos. Os representantes sabem quando é
necessária uma ação graças à nova opção Solicitar percepção de email. Além disso, aprimoramos o modo como emails e eventos
são compartilhados, facilitamos a adição de usuários a uma configuração e melhoramos o painel Atividades.

Otimize o modelo de pontuação de oportunidade
O ajuste fino de seu modelo de pontuação pode render pontuações mais precisas. Ao configurar a Pontuação de oportunidade do
Einstein, escolha fazer o Einstein analisar apenas oportunidades que cumprem determinadas condições. Além disso, decida se você
deseja que o Einstein exclua algum campo de oportunidade personalizado do modelo de pontuação.

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

Quem: A Pontuação de oportunidade do Einstein está disponível aos usuários que tenham ou não uma licença do Sales Cloud Einstein.
Se você tiver dúvidas sobre os requisitos para a Pontuação de oportunidade do Einstein sem uma licença do Sales Cloud Einstein, converse
com o executivo de conta da Salesforce.

Como: Abra a página de configuração de Pontuação de oportunidade do Einstein. Clique em Configuração ou Revisar configurações,
dependendo das opções disponíveis. Siga os avisos para filtrar os registros da oportunidade e excluir campos de oportunidade
personalizados.

Nota:  Campos que são excluídos por meio da configuração de Previsões do Einstein não afetam mais o modelo de pontuação
da oportunidade. Se você antes estava excluindo campos para o modelo de pontuação da oportunidade por meio de Previsões
do Einstein ou de uma solicitação especial feita à Salesforce, mantemos suas configurações atuais até você fazer alterações. Porém,
suas configurações não se refletem na instalação. Recomendamos que você as atualize com suas preferências de exclusão de
campo e registro.
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CONSULTE TAMBÉM:

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

Salesforce Einstein: Os recursos de criação de bots mais rapidamente com modelos, pontuação de oportunidade mais relevante
com filtros e personalização da pesquisa estão disponíveis ao público geral

Habilite a pontuação de leads do Einstein com menos dados
Organizações do Salesforce com conjuntos de dados menores agora podem habilitar a Pontuação de leads do Einstein. O Einstein
aproveita um modelo de pontuação global que usa dados agregados anônimos para permitir que organizações menores pontuem seus
leads. Quando uma organização gera dados suficientes, o Einstein muda para um modelo de pontuação criado apenas com esses dados.

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

Por quê: Antes, o Avaliador de prontidão do Einstein exigia 1 mil novos leads e 120 conversões de lead nos seis meses anteriores. Agora,
o avaliador permite que todas as organizações ativem a Pontuação de leads do Einstein.
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Como: Para ver se a sua organização do Salesforce está pronta para usar um modelo global ou um modelo de cliente único, execute o
Avaliador de prontidão do Einstein em Configuração.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Os recursos de criação de bots mais rapidamente com modelos, pontuação de oportunidade mais relevante
com filtros e personalização da pesquisa estão disponíveis ao público geral

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

Artigo do Knowledge do Salesforce: Salesforce Einstein: Processo de recusa do modelo global (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Veja os principais fatores com rótulos de campo de oportunidade renomeados
Quando a sua equipe vê rótulos de campo com os quais está familiarizada, é mais fácil entender os principais fatores. Agora, se você
renomear rótulos de campo da oportunidade, os principais fatores agora fazem referência ao novo rótulo de campo, em vez de ao rótulo
padrão.

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

Quem: A Pontuação de oportunidade do Einstein está disponível aos usuários que tenham ou não uma licença do Sales Cloud Einstein.
Se você tiver dúvidas sobre os requisitos para a Pontuação de oportunidade do Einstein sem uma licença do Sales Cloud Einstein, converse
com o executivo de conta da Salesforce.

Por quê: Por exemplo, se você alterar o campo Data de fechamento de oportunidade para Data em que o negócio foi realizado,
o principal fator Data de fechamento antecipada.  é mostrado como Data antecipada em que o negócio
foi realizado.
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CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Os recursos de criação de bots mais rapidamente com modelos, pontuação de oportunidade mais relevante
com filtros e personalização da pesquisa estão disponíveis ao público geral

Permissão de usuários adicional para configurar pontuação de lead e oportunidade
A permissão Visualizar todos os perfis agora é exigida ao habilitar ou desabilitar a Pontuação de oportunidade do Einstein e a Pontuação
de leads do Einstein. Antes, era preciso apenas das permissões de usuário Personalizar aplicativo e Modificar todos os dados.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Os recursos de criação de bots mais rapidamente com modelos, pontuação de oportunidade mais relevante
com filtros e personalização da pesquisa estão disponíveis ao público geral
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Suba a um novo patamar com a Captura de atividades do Einstein
Se você usa o Microsoft Office 365, agora pode conectar todos os seus usuários da Captura de atividades do Einstein ao Salesforce de
uma só vez. Defina sua configuração para sincronizar eventos e contatos apenas do Salesforce com a conta conectada. Outra opção é
impedir totalmente que os dados de contato e evento se movam entre aplicativos. Os representantes sabem quando é necessária uma
ação graças à nova opção Solicitar percepção de email. Além disso, aprimoramos o modo como emails e eventos são compartilhados,
facilitamos a adição de usuários a uma configuração e melhoramos o painel Atividades.

CONSULTE TAMBÉM:

Captura de atividades do Einstein: Novas opções de conexão, mais controle sobre o fluxo de dados e nova percepção de email

Salesforce Einstein: Os recursos de criação de bots mais rapidamente com modelos, pontuação de oportunidade mais relevante
com filtros e personalização da pesquisa estão disponíveis ao público geral

Principais recursos de vendas: Destaques de alterações de negócio da
oportunidade e previsões móveis
Encontre rapidamente as oportunidades que mudaram na última semana. Mais usuários móveis obtêm Previsões colaborativas, agora
disponíveis para Android e iOS. Atribua manualmente um território a uma nova oportunidade em menos etapas. E executar a lógica de
solicitação personalizada em pedidos é mais fácil.

NESTA SEÇÃO:

Oportunidades: Mais opções para gerenciar negócios e melhorias da Pontuação de oportunidade do Einstein

Os destaques de alteração de negócio da oportunidade destacam quantidades alteradas recentemente e datas de fechamento. Uma
nova configuração da Pontuação de oportunidade do Einstein dá mais controle sobre como as oportunidades são pontuadas.

Previsões colaborativas: Mais opções para previsões móveis e edição em linha

As previsões móveis não estão mais limitadas a dispositivos iOS. E a lista de oportunidades na página de previsões agora dá suporte
à edição em linha para a coluna Estágio.

Gerenciamento de território Enterprise: Atribuir um território a uma nova oportunidade em menos etapas

Os usuários agora podem atribuir um território enquanto estão criando uma oportunidade. Antes, eles salvavam uma oportunidade
e então a editavam.

Pedidos: Novo comportamento para salvar pedidos (Atualização)

Agora ficou mais fácil executar a lógica de solicitação personalizada em pedidos. O Salesforce avalia a lógica de solicitação personalizada
quando um novo produto do pedido ou produto do pedido editado causa uma alteração ao pedido pai.

Outras alterações nos recursos centrais de vendas

Agora damos suporte para particionamento de PK para o objeto ObjectTerritory2Association. O recurso de gerenciamento de território
original será descontinuado na versão Summer '21.

Oportunidades: Mais opções para gerenciar negócios e melhorias da Pontuação de
oportunidade do Einstein
Os destaques de alteração de negócio da oportunidade destacam quantidades alteradas recentemente e datas de fechamento. Uma
nova configuração da Pontuação de oportunidade do Einstein dá mais controle sobre como as oportunidades são pontuadas.
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NESTA SEÇÃO:

Localize negócios alterados em um relance

Os destaques de alteração de negócio da oportunidade ajudam a equipe de vendas a priorizar trabalho mostrando alterações
recentes a valores e datas de fechamento. Por exemplo, saber que negócios mudaram ajuda os gerentes de vendas com suas sessões
de coaching semanais. Na visualização de lista da oportunidade e na visualização kanban, cores de texto e setas indicam valores e
datas de fechamento que mudaram nos últimos sete dias. Além disso, os usuários podem focalizar uma seta para obter detalhes.

Aproveite as melhorias na pontuação de oportunidade do Einstein

Faça o ajuste fino de seu modelo de pontuação para obter pontuações mais precisas. Se você renomear rótulos de campo da
oportunidade, os principais fatores agora fazem referência ao novo rótulo de campo, em vez de ao rótulo padrão.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizar estágios da oportunidade na página Previsões no Lightning Experience

Gerenciamento de território Enterprise: Atribuir um território a uma nova oportunidade em menos etapas

Localize negócios alterados em um relance
Os destaques de alteração de negócio da oportunidade ajudam a equipe de vendas a priorizar trabalho mostrando alterações recentes
a valores e datas de fechamento. Por exemplo, saber que negócios mudaram ajuda os gerentes de vendas com suas sessões de coaching
semanais. Na visualização de lista da oportunidade e na visualização kanban, cores de texto e setas indicam valores e datas de fechamento
que mudaram nos últimos sete dias. Além disso, os usuários podem focalizar uma seta para obter detalhes.

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

Por quê: Alterações a valores da oportunidade e datas de fechamento agora mostram indicadores de movimento para sete dias.

Texto vermelho e setas indicam valores que diminuíram e datas de fechamento que foram adiadas (1). Texto verde e setas indicam
valores que aumentaram e datas de fechamento que foram antecipadas (2). Focalize uma seta para ver o que mudou, quem mudou e
quando (3).

Como: Os destaques de alteração de negócio são ativados por padrão, mas você pode desativá-los (e reativá-los) em Configurações da
oportunidade em Configuração.
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A API empresarial e a API de metadados dão suporte a destaques de alteração de negócio da oportunidade.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Gerenciar configurações para mostrar negócios alterados (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Aproveite as melhorias na pontuação de oportunidade do Einstein
Faça o ajuste fino de seu modelo de pontuação para obter pontuações mais precisas. Se você renomear rótulos de campo da oportunidade,
os principais fatores agora fazem referência ao novo rótulo de campo, em vez de ao rótulo padrão.

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

Quem: A Pontuação de oportunidade do Einstein está disponível aos usuários que tenham ou não uma licença do Sales Cloud Einstein.
Se você tiver dúvidas sobre os requisitos para a Pontuação de oportunidade do Einstein sem uma licença do Sales Cloud Einstein, converse
com o executivo de conta da Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Otimize o modelo de pontuação de oportunidade

Veja os principais fatores com rótulos de campo de oportunidade renomeados

Permissão de usuários adicional para configurar pontuação de lead e oportunidade

Previsões colaborativas: Mais opções para previsões móveis e edição em linha
As previsões móveis não estão mais limitadas a dispositivos iOS. E a lista de oportunidades na página de previsões agora dá suporte à
edição em linha para a coluna Estágio.

NESTA SEÇÃO:

Obtenha previsões em qualquer lugar

Agora que as previsões móveis estão disponíveis para dispositivos Android, mais usuários podem ver previsões em qualquer lugar.
Antes, as previsões móveis estavam disponíveis apenas em dispositivos iOS.

Atualizar estágios da oportunidade na página Previsões no Lightning Experience

Os usuários de previsões agora podem atualizar os estágios na lista de oportunidades sem sair da página de previsões. Antes, a
edição em linha estava disponível para outros campos, mas não para Estágio.

Obtenha previsões em qualquer lugar
Agora que as previsões móveis estão disponíveis para dispositivos Android, mais usuários podem ver previsões em qualquer lugar. Antes,
as previsões móveis estavam disponíveis apenas em dispositivos iOS.
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Onde: Essa alteração se aplica ao aplicativo Salesforce móvel para Android nas edições Professional, Performance e Developer e nas
edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud.

Por quê: Os usuários de Android agora podem acessar previsões de receita de oportunidade somente leitura nos próprios dispositivos.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Previsões colaborativas: O que é diferente ou não está disponível no aplicativo Salesforce móvel (pode estar
desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Atualizar estágios da oportunidade na página Previsões no Lightning Experience
Os usuários de previsões agora podem atualizar os estágios na lista de oportunidades sem sair da página de previsões. Antes, a edição
em linha estava disponível para outros campos, mas não para Estágio.

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

Por quê: Os usuários podem clicar no ícone de lápis para editar um estágio da oportunidade.

Nota:  A edição em linha não está disponível se Estágio for um campo de controle ou de lista de opções dependente.
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Gerenciamento de território Enterprise: Atribuir um território a uma nova oportunidade
em menos etapas
Os usuários agora podem atribuir um território enquanto estão criando uma oportunidade. Antes, eles salvavam uma oportunidade e
então a editavam.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce móvel nas
edições Performance e Developer e nas edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud.

Como: Ao criar uma oportunidade, selecione um território para atribuí-la. Somente territórios do modelo de território ativo estão
disponíveis.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Atribuir um território manualmente a uma oportunidade (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Pedidos: Novo comportamento para salvar pedidos (Atualização)
Agora ficou mais fácil executar a lógica de solicitação personalizada em pedidos. O Salesforce avalia a lógica de solicitação personalizada
quando um novo produto do pedido ou produto do pedido editado causa uma alteração ao pedido pai.

Onde: Essa alteração se aplica tanto ao Salesforce Lightning Experience quanto ao Salesforce Classic.

Por quê: Antes, o Salesforce não executava lógica de solicitação personalizada quando uma atualização de produto de pedido causava
uma alteração no pedido pai. Por exemplo, ele não executava a lógica quando um novo produto de pedido causava uma alteração no
valor total do pedido. Os usuários que desejam impor aplicativos personalizados nesses cenários solicitaram mais personalização para
uma solução alternativa.

Como: Acesse o bloco de atualização de versão Habilitar novo comportamento de salvar pedido e clique em Habilitar execução de
teste.

Quando o Novo comportamento de salvar pedido está ativo, o Salesforce avalia e executa as seguintes personalizações sempre que
uma atualização de produto do pedido muda o pedido pai.

• Regras de validação do pedido e do produto do pedido

• Acionadores do Apex de pedido e de produto do pedido e classes

• Regras do fluxo de trabalho do pedido e do produto do pedido

• Fluxos, incluindo processos

Importante:

• Pacotes criados antes do Winter '21 não oferecem suporte à atualização de versão Novo comportamento de salvamento de
pedido por padrão. Os provedores de pacote devem testar e configurar seus pacotes para oferecer suporte ao novo
comportamento.

• Se você usar um pacote envolvendo pedidos, espere pela confirmação de seu provedor de pacotes antes de habilitar a
atualização de versão.
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• O Salesforce CPQ e o Salesforce Billing não oferecem suporte ao Novo comportamento de salvamento de pedido no Winter
'21.

• O Salesforce impõe o Novo comportamento de salvamento de pedido a todas as organizações na versão Summer '22.

CONSULTE TAMBÉM:

Documentação do desenvolvedor: Testar e responder ao novo comportamento de Salvamento de novo pedido (pode estar desatualizado
ou indisponível durante a visualização de versão)

Artigo do Knowledge: Atualização do comportamento de salvamento de pedidos (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Outras alterações nos recursos centrais de vendas
Agora damos suporte para particionamento de PK para o objeto ObjectTerritory2Association. O recurso de gerenciamento de território
original será descontinuado na versão Summer '21.

NESTA SEÇÃO:

Suporte a particionamento de PK adicionado para ObjectTerritory2Association

Com o particionamento de PK, você obtém um desempenho melhor e mais confiabilidade enquanto usa a API para extrair grandes
conjuntos de dados do objeto ObjectTerritory2Association.

O Gerenciamento de território original está sendo descontinuado

O recurso de gerenciamento de território original será descontinuado a partir da versão Summer '21. Após a descontinuação do
recurso, os usuários não poderão acessar o recurso de gerenciamento de território original e seus dados subjacentes. Nós o encorajamos
a migrar para o Gerenciamento de território Enterprise.

Suporte a particionamento de PK adicionado para ObjectTerritory2Association
Com o particionamento de PK, você obtém um desempenho melhor e mais confiabilidade enquanto usa a API para extrair grandes
conjuntos de dados do objeto ObjectTerritory2Association.

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.

CONSULTE TAMBÉM:

Desenvolvedores do Salesforce: Usar particionamento de PK para extrair conjuntos de dados grandes do Salesforce

Desenvolvedores do Salesforce: Cabeçalho de particionamento de PK (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
de versão)

O Gerenciamento de território original está sendo descontinuado
O recurso de gerenciamento de território original será descontinuado a partir da versão Summer '21. Após a descontinuação do recurso,
os usuários não poderão acessar o recurso de 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.
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Nota:  Previsões personalizáveis foram descontinuadas na versão Summer '20. Os usuários do gerenciamento de território originais
não podem acessar o recurso Previsões personalizáveis e seus dados subjacentes, mas os gerentes de previsão retêm o acesso
concedido a oportunidades e territórios. Se você estiver usando 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 '21

Recursos de produtividade: Aprimoramentos da Captura de atividades do
Einstein, agende reuniões mais facilmente e novo Criador de modelos de
email
A Captura de atividades do Einstein tem vários aprimoramentos, como novas opções de sincronização e a nova opção Solicitar percepção
de email. Os representantes de vendas podem incluir horários sugeridos para a reunião nos emails escolhendo os horários disponíveis
no calendário. Os destinatários escolhem entre vários horários sugeridos, tornando mais fácil configurar reuniões. Os representantes têm
uma nova opção para criar de modo rápido e fácil modelos de email interessantes com o Criador de modelos de email. Ferramentas
visuais tornam eficiente adicionar componentes como HTML e imagens.

NESTA SEÇÃO:

Captura de atividades do Einstein: Novas opções de conexão, mais controle sobre o fluxo de dados e nova percepção de email

Se você usa o Microsoft Office 365, agora pode conectar todos os seus usuários da Captura de atividades do Einstein ao Salesforce
de uma só vez. Defina sua configuração para sincronizar eventos e contatos apenas do Salesforce com a conta conectada. Outra
opção é impedir totalmente que os dados de contato e evento se movam entre aplicativos. Os representantes sabem quando é
necessária uma ação graças à nova opção Solicitar percepção de email. Além disso, aprimoramos o modo como emails e eventos
são compartilhados, facilitamos a adição de usuários a uma configuração e melhoramos o painel Atividades.

Experiência de email: Use inserir disponibilidade, agendar emails de lista e alertas de devolução simplificados

Os representantes de vendas agora podem inserir a disponibilidade do calendário em emails, tornando as reuniões mais fáceis de
agendar. Destinatários de email escolhem o horário preferido para reunião entre as opções disponíveis e a reunião é criada
automaticamente. Os representantes também podem agendar os email de lista para que cheguem em uma data e hora específicas.
Os alertas de devolução agora aparecem em todos os registros que têm o mesmo endereço de email.

Modelos de email: Criador de modelos de email

Crie de modo rápido e fácil modelos de email com ferramentas visual do Criador de modelos de email.

Salesforce Inbox móvel: Venda mais inteligente de seu Inbox

O Salesforce Inbox integra seu email e calendário ao Salesforce de modo que os representantes de vendas podem gerenciar as
vendas de trabalho com mais eficiência. O Inbox aumenta a produtividade dos representantes em cada mensagem de email, estejam
eles em trânsito ou no escritório.

WDC: Um novo nome

Todas as instâncias do Work.com tiveram a marca redefinida como WDC.
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Captura de atividades do Einstein: Novas opções de conexão, mais controle sobre
o fluxo de dados e nova percepção de email
Se você usa o Microsoft Office 365, agora pode conectar todos os seus usuários da Captura de atividades do Einstein ao Salesforce de
uma só vez. Defina sua configuração para sincronizar eventos e contatos apenas do Salesforce com a conta conectada. Outra opção é
impedir totalmente que os dados de contato e evento se movam entre aplicativos. Os representantes sabem quando é necessária uma
ação graças à nova opção Solicitar percepção de email. Além disso, aprimoramos o modo como emails e eventos são compartilhados,
facilitamos a adição de usuários a uma configuração e melhoramos o painel Atividades.

NESTA SEÇÃO:

Conecte o Microsoft Office 365 ao Salesforce de mais maneiras

Se você usar a Captura de atividades do Einstein com o Microsoft Office 365, agora poderá conectar-se ao Salesforce com uma
conexão no nível da organização ou uma conta de serviço. Ambos os métodos de conexão fornecem a segurança do OAuth 2.0.
Além disso, os usuários da Captura de atividades do Einstein não conectam a própria conta, o que simplifica a distribuição.

Controle como os dados fluem entre a conta conectada e o Salesforce

Ao definir uma configuração da Captura de atividades do Einstein, você pode impedir a movimentação de dados de contato ou
evento entre o Salesforce e a conta Microsoft ou Google conectada. Além disso, você agora pode sincronizar dados de evento e
contato apenas do Salesforce com a conta conectada.

Saiba quando um cliente potencial ou contato tem uma solicitação para você com o Insight de email

A nova percepção Solicitação permite que os representantes saibam quando têm itens de ação específicos. Essa percepção aparece
quando um cliente potencial ou contato indica uma solicitação e o representante de vendas deseja acompanhar.

Impeça novos usuários de alterar a configuração de compartilhamento padrão

Se você definir a configuração de compartilhamento padrão da Captura de atividades do Einstein como Não compartilhar, poderá
impedir novos usuários da Captura de atividades do Einstein de alterá-la. Ao impor a configuração de compartilhamento, você
garante a privacidade das informações sigilosas.

Adicionar usuários a uma configuração mais facilmente

Ao adicionar usuários a uma configuração da Captura de atividades do Einstein, você vê até 500 usuários listados. Antes, apenas 100
usuários eram listados. Além disso, suas alterações de atribuição mais recentes, sejam feitas em configuração ou pela API, são usadas.

Mantenha definições e configurações ao desativar a Captura de atividades do Einstein

Para garantir que você não encontre problemas inesperados, distinguimos o comportamento para desativar e redefinir a Captura
de atividades do Einstein.

Desfrute de aprimoramentos ao painel Atividades

Se você criar registros de contato para usuários internos, atividades do cliente não serão mais distribuídas para esses contatos internos.
Assim, as atividades para contas e oportunidades no painel refletem o verdadeiro número de interações do cliente. Além disso,
apenas tarefas concluídas são inclusas no painel, o que lhe dá uma visão mais clara do progresso da equipe. Antes, tarefas não
concluídas, incluindo aquelas com prazos dentro do período selecionado, também eram incluídas no painel.

Evite confundir a linha do tempo da atividade com atividade interna

O Salesforce continua adicionando seu domínio interno padrão à lista Endereços excluídos. Agora, você não pode excluir o domínio
interno padrão da lista. Ao manter a linha do tempo focada em interações do cliente, a linha do tempo fica livre de ruído e o
desempenho permanece alto.
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Conecte o Microsoft Office 365 ao Salesforce de mais maneiras
Se você usar a Captura de atividades do Einstein com o Microsoft Office 365, agora poderá conectar-se ao Salesforce com uma conexão
no nível da organização ou uma conta de serviço. Ambos os métodos de conexão fornecem a segurança do OAuth 2.0. Além disso, os
usuários da Captura de atividades do Einstein não conectam a própria conta, o que simplifica a distribuição.

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

Por quê: Ambas as opções de autenticação tornam mais fácil configurar muitos usuários, pois os usuários não conectam a própria conta
do Microsoft Office 365 ao Salesforce. Além disso, contas de serviço dão mais controle sobre de quais usuários o Salesforce pode acessar
dados.

Como: Ao configurar a Captura de atividades do Einstein pela primeira vez, selecione Org-Level OAuth 2.0 ou Service Account OAuth
2.0 como o método de autenticação.

Se você já configurou a Captura de atividades do Einstein, pode redefinir o recurso e selecionar um método de autenticação diferente.
Na página de configurações da Captura de atividades do Einstein, selecione Redefinir Captura de atividades do Einstein no menu suspenso.
Depois que o processo de redefinição é concluído, configure a Captura de atividades do Einstein novamente. Você é solicitado a selecionar
o método de autenticação.
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Nota:  Os usuários em configurações que capturam dados de email são solicitados a aceitar os termos de serviço da Captura de
atividades do Einstein. Até fazerem isso, os dados de email não são capturados.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Conectar à Captura de atividades do Einstein com OAuth 2.0 no nível da organização (pode estar desatualizado
ou indisponível durante a visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Conecte à Captura de atividades do Einstein com um OAuth 2.0 da conta de serviço (pode estar desatualizado
ou indisponível durante a visualização da versão)

Controle como os dados fluem entre a conta conectada e o Salesforce
Ao definir uma configuração da Captura de atividades do Einstein, você pode impedir a movimentação de dados de contato ou evento
entre o Salesforce e a conta Microsoft ou Google conectada. Além disso, você agora pode sincronizar dados de evento e contato apenas
do Salesforce com a conta conectada.

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

Por quê: Poder controlar como a Captura de atividades do Einstein interage com seus dados ajuda o Salesforce a atender às necessidades
exclusivas da sua empresa.

Como:

Para impedir a movimentação de dados de contato ou evento entre o Salesforce e as contas conectadas, acesse a configuração da
Captura de atividades do Einstein. Então desabilite eventos ou contatos (1).

Para impedir a movimentação de dados de contato ou evento da conta conectada para o Salesforce, acesse a configuração de Captura
de atividades do Einstein. Então, em eventos ou contatos, selecione a direção que indica a movimentação dos dados do Salesforce para
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a conta conectada (2). Os dados de evento ou contato são sincronizados do Salesforce com a conta conectada, mas não da conta
conectada com o Salesforce.

A funcionalidade de captura, que reúne dados do evento da conta conectada e os adiciona à linha do tempo de atividade dos registros
do Salesforce relacionados e seu calendário do Salesforce, é interrompida. Os dados de contato, que são usados para criar percepções
de email e conexões recomendadas, também param de ser capturados da conta conectada.

Nota:  Não é possível desabilitar eventos ou contatos para usuários da Captura de atividades do Einstein que têm acesso ao Inbox.
Dados de evento e contato são usados para recursos de produtividade do Inbox, como Inserir disponibilidade e Conexões
recomendadas.

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)

Saiba quando um cliente potencial ou contato tem uma solicitação para você com o Insight de
email
A nova percepção Solicitação permite que os representantes saibam quando têm itens de ação específicos. Essa percepção aparece
quando um cliente potencial ou contato indica uma solicitação e o representante de vendas deseja acompanhar.

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

Quem: Esse recurso está disponível a usuários da Captura de atividades do Einstein, incluindo aqueles com uma licença do Inbox.

Como: Os Insights de email ficam disponíveis quando você ativa a Captura de atividades do Einstein. Se você utilizar a Captura de
atividades do Einstein por meio de uma licença do Sales Cloud Einstein ou do Inbox, os Insights de email serão ativados por padrão. Veja
esta percepção nos detalhes do email, na linha do tempo da atividade e nos aplicativos móveis do Salesforce Inbox.

Impeça novos usuários de alterar a configuração de compartilhamento padrão
Se você definir a configuração de compartilhamento padrão da Captura de atividades do Einstein como Não compartilhar, poderá
impedir novos usuários da Captura de atividades do Einstein de alterá-la. Ao impor a configuração de compartilhamento, você garante
a privacidade das informações sigilosas.

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

Como: Na página de configurações da Captura de atividades do Einstein, clique na guia Configurações de captura. Em seguida, ative a
configuração Impor compartilhamento de atividade padrão para novos usuários. Os usuários ainda podem compartilhar emails
e eventos individuais e responder a solicitações de compartilhamento de outros usuários.

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)

224

Recursos de produtividade: Aprimoramentos da Captura de
atividades do Einstein, agende reuniões mais facilmente e

novo Criador de modelos de email

Notas da versão do Salesforce Winter '21

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


Adicionar usuários a uma configuração mais facilmente
Ao adicionar usuários a uma configuração da Captura de atividades do Einstein, você vê até 500 usuários listados. Antes, apenas 100
usuários eram listados. Além disso, suas alterações de atribuição mais recentes, sejam feitas em configuração ou pela API, são usadas.

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

Como: Na página de configurações de Captura de atividades do Einstein, clique na guia Configurações. Crie ou edite uma configuração,
então atribua usuários.

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)

Mantenha definições e configurações ao desativar a Captura de atividades do Einstein
Para garantir que você não encontre problemas inesperados, distinguimos o comportamento para desativar e redefinir a Captura de
atividades do Einstein.

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

Por quê: Agora, quando você desativa a Captura de atividades do Einstein, o seguinte processo acontece.

• Suas definições e configurações são salvas.

• Contatos e eventos deixam de ser sincronizados para todos os usuários.

• Todos os emails e eventos capturados anteriormente são ocultados da linha do tempo da atividade e do calendário do Salesforce.
O painel Atividades não está disponível.

• Antes, dados capturados e novos dados ainda eram armazenados fora do Salesforce.

O comportamento existente para redefinir a Captura de atividades do Einstein continua igual.

• Seu serviço de calendário e email selecionado é removido.

• Suas definições e configurações são excluídas.

• Contatos e eventos deixam de ser sincronizados para todos os usuários.

• Conexões no nível do usuário continuam sendo usadas para capturar emails, eventos e contatos.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Habilitar e desabilitar a Captura de atividades do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Redefinir a Captura de atividades do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Desfrute de aprimoramentos ao painel Atividades
Se você criar registros de contato para usuários internos, atividades do cliente não serão mais distribuídas para esses contatos internos.
Assim, as atividades para contas e oportunidades no painel refletem o verdadeiro número de interações do cliente. Além disso, apenas
tarefas concluídas são inclusas no painel, o que lhe dá uma visão mais clara do progresso da equipe. Antes, tarefas não concluídas,
incluindo aquelas com prazos dentro do período selecionado, também eram incluídas no painel.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance e Unlimited.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Revisar o painel de atividades (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Evite confundir a linha do tempo da atividade com atividade interna
O Salesforce continua adicionando seu domínio interno padrão à lista Endereços excluídos. Agora, você não pode excluir o domínio
interno padrão da lista. Ao manter a linha do tempo focada em interações do cliente, a linha do tempo fica livre de ruído e o desempenho
permanece alto.

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

Como: Você pode ver que domínio interno foi adicionado automaticamente à lista Endereços excluídos. Na página de configurações
de Captura de atividades do Einstein, clique na guia Endereços excluídos. A opção de excluir não está mais disponível ao lado do domínio
interno padrão.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Considerações sobre como excluir dados da Captura de atividades do Einstein (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Experiência de email: Use inserir disponibilidade, agendar emails de lista e alertas
de devolução simplificados
Os representantes de vendas agora podem inserir a disponibilidade do calendário em emails, tornando as reuniões mais fáceis de
agendar. Destinatários de email escolhem o horário preferido para reunião entre as opções disponíveis e a reunião é criada
automaticamente. Os representantes também podem agendar os email de lista para que cheguem em uma data e hora específicas. Os
alertas de devolução agora aparecem em todos os registros que têm o mesmo endereço de email.

NESTA SEÇÃO:

Coordene facilmente quando se reunir com Inserir disponibilidade no Lightning Experience

Ao enviar um email para alguém para agendar uma reunião, seus representantes podem incluir os períodos disponíveis. O destinatário
do email então seleciona entre as opções e a reunião é adicionada automaticamente ao calendário de todos. Não é mais preciso
trocar diversos emails para encontrar o melhor momento para a reunião.

Enviar emails de lista no horário ideal

Os representantes agora podem agendar o envio de um email de lista. Escolha uma data e hora ideais para garantir que o email de
lista tenha a melhor chance de ser lido. Por exemplo, agende um email de lista para chegar no início do dia útil. O agendamento
estava disponível para emails individuais apenas.

Crie emails maiores com o novo tamanho máximo de 35 MB

Aumentamos o tamanho máximo de emails de saída e de entrada de 25 MB para 35 MB. O tamanho de uma mensagem de email
inclui os cabeçalhos de email, o corpo, os anexos e a codificação. O tamanho do email pode variar também conforme o conjunto
de caracteres.

Alteração da codificação de email padrão para UTF-8

Para novas organizações do Salesforce, a codificação de email padrão para modelos, rodapés e configurações de email está mudando
para o Unicode Transformation Format de oito bits (UTF-8). Essa atualização é feita para dar suporte à internacionalização de endereço
de email.
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Simplifique contatos e leads com alertas de devolução padrão

Quando o processamento de devolução está habilitado, os alertas de devolução agora aparecem para todos os Contatos e Leads
com o mesmo endereço de email.

Coordene facilmente quando se reunir com Inserir disponibilidade no Lightning Experience
Ao enviar um email para alguém para agendar uma reunião, seus representantes podem incluir os períodos disponíveis. O destinatário
do email então seleciona entre as opções e a reunião é adicionada automaticamente ao calendário de todos. Não é mais preciso trocar
diversos emails para encontrar o melhor momento para a reunião.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações do Lightning Experience com Salesforce Inbox e Email avançado habilitados nas edições
Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Usuários com a permissão do usuário Usar o Inbox, disponível com uma licença do High Velocity Sales, do Sales Cloud Einstein
ou do Inbox.

Como: Um representante que esteja configurando uma reunião clica no ícone Inserir horários disponíveis na parte inferior do
compositor de email.

O calendário do remetente do email aparece junto com os calendários de todos os participantes que estão compartilhando o calendário.

O representante seleciona o calendário que deseja visualizar (1) e clica nos períodos (2) a sugerir para o evento.
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Enviar emails de lista no horário ideal
Os representantes agora podem agendar o envio de um email de lista. Escolha uma data e hora ideais para garantir que o email de lista
tenha a melhor chance de ser lido. Por exemplo, agende um email de lista para chegar no início do dia útil. O agendamento estava
disponível para emails individuais apenas.

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

Por quê: Para agendar um email de lista, selecione Enviar mais tarde.

Defina uma data e hora para o envio do email de lista.

Clique em Salvar para salvar a data e hora e voltar ao email de lista.
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Clique em Enviar mais tarde e o email é agendado para envio naquela data e hora.

Para alterar o horário agendado ou excluir o email, clique no menu suspenso Enviar mais tarde.

Ou acesse a página inicial de Emails de lista.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Enviar emails de lista no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante visualização
da versão)

Ajuda do Salesforce: Agendar emails para enviar mais tarde (pode estar desatualizado ou indisponível durante visualização da versão)

Crie emails maiores com o novo tamanho máximo de 35 MB
Aumentamos o tamanho máximo de emails de saída e de entrada de 25 MB para 35 MB. O tamanho de uma mensagem de email inclui
os cabeçalhos de email, o corpo, os anexos e a codificação. O tamanho do email pode variar também conforme o conjunto de caracteres.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Email e alocações de modelo de email por edição (pode estar desatualizado ou não estar disponível durante a
visualização da versão)

Alteração da codificação de email padrão para UTF-8
Para novas organizações do Salesforce, a codificação de email padrão para modelos, rodapés e configurações de email está mudando
para o Unicode Transformation Format de oito bits (UTF-8). Essa atualização é feita para dar suporte à internacionalização de endereço
de email.

Onde: Esse recurso é encontrado na seção Codificação de email.

Quem: Essa alteração aplica-se a qualquer usuário em uma nova organização criada depois do lançamento. Usuários da organização
existentes ainda têm as configurações padrão anteriores, mas podem atualizar para UTF-8.
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Como: Em Configurações pessoais > Minhas informações pessoais > Idioma e fuso horário > Codificação de email, Unicode é a única
configuração padrão. Você ainda pode selecionar outras opções padrão.

CONSULTE TAMBÉM:

Alteração da codificação de email padrão para UTF-8

Ajuda do Salesforce: Editar configurações de idioma e localidade (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Simplifique contatos e leads com alertas de devolução padrão
Quando o processamento de devolução está habilitado, os alertas de devolução agora aparecem para todos os Contatos e Leads com
o mesmo endereço de email.

Onde: Esse recurso é encontrado na seção Administrador em Capacidade de entrega. Essa configuração é no nível da organização do
Salesforce e válida para todos os usuários em uma organização específica.

Como: Na seção Capacidade de entrega, Mostrar alerta de devolução ao lado de todas as instâncias do endereço de email não
é mais uma opção. Quando um email é retornado como inválido, o alerta de devolução é exibido automaticamente ao lado de todas
as instâncias daquele endereço de email em registros de Contato e Lead.

CONSULTE TAMBÉM:

Simplifique contatos e leads com alertas de devolução padrão

Ajuda do Salesforce: Habilitar manipulação de devolução de email (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Modelos de email: Criador de modelos de email
Crie de modo rápido e fácil modelos de email com ferramentas visual do Criador de modelos de email.

NESTA SEÇÃO:

Crie de modo interativo modelos de email interessantes

Crie modelos de email com mais rapidez e facilidade usando ferramentas visuais no Criador de modelos de email. Em vez de adicionar
código HTML, seus usuários podem arrastar elementos para criar modelos de email eficazes. Eles podem criar modelos de email
com alguns cliques para colocar elementos de design diretamente onde desejam.

Crie de modo interativo modelos de email interessantes
Crie modelos de email com mais rapidez e facilidade usando ferramentas visuais no Criador de modelos de email. Em vez de adicionar
código HTML, seus usuários podem arrastar elementos para criar modelos de email eficazes. Eles podem criar modelos de email com
alguns cliques para colocar elementos de design diretamente onde desejam.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer e a
todas as edições do Pardot no aplicativo Pardot Lightning. Esse recurso não está disponível no Pardot Classic nem no aplicativo Pardot
independente.

Quem: A criação e o gerenciamento de modelos do Criador de modelos de email estão disponíveis a usuários com o conjunto de
permissões Acessar arrastar e soltar Content Builder ou Gerenciar o Content Builder. Qualquer usuário que possa enviar um email pode
usar modelos do criador de modelos de email.
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Como: Enviar emails profissionais e atrativos é essencial na comunicação com os clientes. Usar modelos de email cativantes faz você
chegar lá.

Depois de criar um modelo de email do Lightning, os usuários com a permissão certa veem o botão Editar no Builder.

Clique em Editar no Builder para abrir o Criador de modelos de email.

Escolha um componente (1) e arraste-o para a tela (2). Altere os detalhes e o estilo do componente usando o painel de propriedades
(3).
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Seus usuários agora podem criar facilmente um modelo de email atrativo.

Nota:  O Criador de modelos de email não está disponível para modelos de email do Lightning e Classic criados anteriormente.

CONSULTE TAMBÉM:

Crie conteúdo de email de engajamento com facilidade

Ajuda do Salesforce: Criador de modelos de email (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Salesforce Inbox móvel: Venda mais inteligente de seu Inbox
O Salesforce Inbox integra seu email e calendário ao Salesforce de modo que os representantes de vendas podem gerenciar as vendas
de trabalho com mais eficiência. O Inbox aumenta a produtividade dos representantes em cada mensagem de email, estejam eles em
trânsito ou no escritório.

Aprenda sobre os mais novos recursos e aprimoramentos do Inbox móvel na Ajuda do Salesforce.

• Inbox Mobile para iOS

• Inbox Mobile para Android

Para aprender sobre os mais novos recursos e aprimoramentos do Inbox para desktop, consulte as seções Integração ao Outlook,
Integração ao Gmail e Experiência de email das notas de versão do Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Integração ao Outlook®: Registro de email manual com a Captura de atividades do Einstein, Suporte para caixa de correio compartilhada
e melhorias para a inserção de disponibilidade

Integração ao Gmail™: Registro de email manual com a Captura de atividades do Einstein e Disponibilidade de inserção atualizada

Experiência de email: Use inserir disponibilidade, agendar emails de lista e alertas de devolução simplificados
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WDC: Um novo nome
Todas as instâncias do Work.com tiveram a marca redefinida como WDC.

NESTA SEÇÃO:

O antigo Work.com agora é WDC

Todas as instâncias do Work.com tiveram a marca redefinida como WDC. Todos os recursos do Work.com ainda estão lá, mas os
itens de menu e os títulos de produto agora informam WDC em vez de Work.com.

O antigo Work.com agora é WDC
Todas as instâncias do Work.com tiveram a marca redefinida como WDC. Todos os recursos do Work.com ainda estão lá, mas os itens
de menu e os títulos de produto agora informam WDC em vez de Work.com.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic na Performance Edition. O WDC está disponível no Salesforce Classic como uma
licença de complemento para as edições Professional, Enterprise, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Voltar para o local de trabalho com o Work.com (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Integração com o Google: Registro de email manual com a Captura de
atividades do Einstein habilitada, melhorias em Inserir disponibilidade,
alterações na disponibilidade do Lightning Sync
Os representantes podem registrar manualmente emails na integração com o Outlook quando a Captura de atividades do Einstein tiver
emails desabilitados. Fizemos melhorias na janela Inserir disponibilidade na integração ao Gmail com o Inbox, incluindo acessibilidade
e localização. O Lightning Sync não está disponível para novos clientes do Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Integração ao Gmail™: Registro de email manual com a Captura de atividades do Einstein e Disponibilidade de inserção atualizada

Os representantes que não usam o Salesforce Inbox podem registrar manualmente emails na integração ao Gmail quando a Captura
de atividades do Einstein tiver emails desabilitados. Além disso, a janela Disponibilidade de inserção na Integração ao Gmail com o
Inbox tem atualizações estilísticas e de acessibilidade.

Lightning Sync para Google: Não está disponível para novos clientes do Salesforce

O Lightning Sync não está disponível para novos clientes do Salesforce. Se você está explorando a sincronização de contato e evento,
recomendamos a Captura de atividades do Einstein. A Captura de atividades do Einstein oferece sincronização e ainda mais recursos
de aumento de produtividade. Continue lendo para saber mais sobre a alteração na disponibilidade do Lightning Sync e os
aprimoramentos de recurso mais recentes disponíveis para a Captura de atividades do Einstein. Os clientes atuais podem continuar
usando o Lightning Sync.
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Integração ao Gmail™: Registro de email manual com a Captura de atividades do
Einstein e Disponibilidade de inserção atualizada
Os representantes que não usam o Salesforce Inbox podem registrar manualmente emails na integração ao Gmail quando a Captura
de atividades do Einstein tiver emails desabilitados. Além disso, a janela Disponibilidade de inserção na Integração ao Gmail com o Inbox
tem atualizações estilísticas e de acessibilidade.

NESTA SEÇÃO:

Registre manualmente os emails da integração ao Gmail quando a Captura de atividades do Einstein estiver ativada

Se a configuração de Captura de atividades do Einstein tiver emails desabilitados, os representantes agora poderão registrar emails
manualmente por meio da integração ao Gmail. Antes, se os emails eram desabilitados na configuração, os usuários não viam a
opção de registrar email.

Insira melhorias de disponibilidade na Integração ao Gmail com o Inbox

A janela Inserir disponibilidade agora tem atualizações de estilo na integração ao Gmail com o Inbox. Ela também é configurada
para acessibilidade e conformidade com o WCAG 2.0, localização e internacionalização. Todos os recursos incríveis, como definir
detalhes da reunião, selecionar participantes e enviar horários disponíveis para reunião ainda estão lá. Se você também criar emails
usando o Lightning Experience, poderá agora usar o recurso lá para coordenar horários de reunião com clientes e clientes potenciais.

informaInformações de localização de rastreamento de email removidas da Integração ao Gmail com Inbox

Ao usar o rastreamento de email, as informações sobre onde um email é aberto não estão mais disponíveis desde agosto de 2020.

CONSULTE TAMBÉM:

Analisar a configuração de rastreamento de email no nível da organização para o Salesforce Inbox (atualização)

Registre manualmente os emails da integração ao Gmail quando a Captura de atividades do
Einstein estiver ativada
Se a configuração de Captura de atividades do Einstein tiver emails desabilitados, os representantes agora poderão registrar emails
manualmente por meio da integração ao Gmail. Antes, se os emails eram desabilitados na configuração, os usuários não viam a opção
de registrar email.

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

Quem: Essa alteração se aplica a usuários que possuem a Captura de atividades do Einstein, mas que não usam o Salesforce Inbox.
Quando a Captura de atividades do Einstein está habilitada, usuários que fazem parte de uma configuração de Captura de atividades
do Einstein que não inclui captura de email veem uma opção para registrar um email.
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Se um usuário fizer parte de uma configuração de Captura de atividades do Einstein que tenha emails habilitados, os emails serão
capturados e registrados no Salesforce automaticamente. Esses usuários verão as opções de compartilhamento disponíveis para a
respectiva configuração de Captura de atividades do Einstein.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Selecione quem pode usar a Captura de atividades do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Insira melhorias de disponibilidade na Integração ao Gmail com o Inbox
A janela Inserir disponibilidade agora tem atualizações de estilo na integração ao Gmail com o Inbox. Ela também é configurada para
acessibilidade e conformidade com o WCAG 2.0, localização e internacionalização. Todos os recursos incríveis, como definir detalhes da
reunião, selecionar participantes e enviar horários disponíveis para reunião ainda estão lá. Se você também criar emails usando o Lightning
Experience, poderá agora usar o recurso lá para coordenar horários de reunião com clientes e clientes potenciais.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Inbox, disponível por um valor adicional nas edições Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer e sem custo nas edições Essentials.

Como: Não há alteração a como você configura Inserir disponibilidade, e os representantes ainda acessam o recurso usando a opção
Disponibilidade ao escreverem um email. Apenas a aparência é um pouco diferente.
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CONSULTE TAMBÉM:

Coordene facilmente quando se reunir com Inserir disponibilidade no Lightning Experience

Ajuda do Salesforce: Considerações sobre agendar reuniões com disponibilidade (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

informaInformações de localização de rastreamento de email removidas da Integração ao Gmail
com Inbox
Ao usar o rastreamento de email, as informações sobre onde um email é aberto não estão mais disponíveis desde agosto de 2020.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Inbox, disponível por um valor adicional nas edições Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer e sem custo nas edições Essentials.

Por quê: Para estar em conformidade com as normas de proteção de dados e privacidade como a Lei de privacidade do consumidor
da Califórnia, essas informações não são mais coletadas ao usar o rastreamento de email.

Lightning Sync para Google: Não está disponível para novos clientes do Salesforce
O Lightning Sync não está disponível para novos clientes do Salesforce. Se você está explorando a sincronização de contato e evento,
recomendamos a Captura de atividades do Einstein. A Captura de atividades do Einstein oferece sincronização e ainda mais recursos de
aumento de produtividade. Continue lendo para saber mais sobre a alteração na disponibilidade do Lightning Sync e os aprimoramentos
de recurso mais recentes disponíveis para a Captura de atividades do Einstein. Os clientes atuais podem continuar usando o Lightning
Sync.

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

Quem: O Lightning Sync não está disponível a clientes que compram o Salesforce após a versão Winter '21. Depois da versão Winter
'21, nenhum aprimoramento do Lightning Sync será lançado. Porém, os clientes que compraram o Salesforce antes da versão Winter
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'21 ainda poderão acessar e habilitar o Lightning Sync para usuários com as licenças adequadas do Salesforce. O Lightning Sync continua
sincronizando contatos e eventos para os usuários atuais.

Por quê: Nós ouvimos as solicitações do cliente por opções de conexão mais flexíveis e recursos otimizados. Para oferecer o melhor na
integração com o Google, estamos focando os esforços de desenvolvimento em um produto de sincronização: Captura de atividades
do Einstein.

Com a Captura de atividades do Einstein, os representantes de vendas obtêm ainda mais recursos de produtividade que com o Lightning
Sync. Para ler sobre todos os benefícios oferecidos, O que a Captura de atividades do Einstein faz?

Se você considerou a Captura de atividades do Einstein no passado, provavelmente está mais interessado em nossos aprimoramentos
da Winter '21. Por exemplo, agora você pode escolher sincronizar contatos e eventos do Salesforce com o Google apenas. Para saber
mais sobre o que é oferecido na versão Winter '21, confira as notas de versão da Captura de atividades do Einstein.

Para saber mais sobre a alteração na disponibilidade do Lightning Sync, consulte Lightning Sync: Não disponível para novos clientes do
Salesforce da versão Winter '21 em diante.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Comparar a Captura de atividades do Einstein e o Lightning Sync (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Integração com a Microsoft®: Registro manual de email com a Captura
de atividades do Einstein habilitada, suporte para caixas de correio
compartilhadas, alterações na disponibilidade do Lightning Sync e do
Salesforce para Outlook
Os representantes de vendas podem registrar manualmente emails na integração com o Outlook quando a Captura de atividades do
Einstein tiver emails desabilitados. Os representantes de vendas agora podem registrar emails e eventos com o Salesforce de Pastas
compartilhadas do Outlook e de Caixas de correio de acesso delegado. O Lightning Sync não está disponível para novos clientes do
Salesforce. A descontinuação do Salesforce para Outlook foi adiada, e uma agenda de descontinuação em fases será introduzida.

NESTA SEÇÃO:

Integração ao Outlook®: Registro de email manual com a Captura de atividades do Einstein, Suporte para caixa de correio compartilhada
e melhorias para a inserção de disponibilidade

Os representantes que não usam o Salesforce Inbox podem registrar manualmente emails na integração com o Outlook quando a
Captura de atividades do Einstein tiver emails desabilitados. Os representantes agora podem registrar emails e eventos de Pastas
compartilhadas do Outlook e de Caixas de correio de acesso delegado. Além disso, a janela Disponibilidade de inserção na Integração
ao Outlook com o Inbox tem atualizações estilísticas e de acessibilidade.

Lightning Sync para Microsoft® Exchange: Alterações de disponibilidade e ajustes de configuração exigidos

O Lightning Sync não está disponível para novos clientes do Salesforce. Os clientes atuais no Microsoft Office 365® devem revisar
suas configurações e preparar-se para descontinuação de Autenticação básica, agendada para o segundo semestre de 2021.

Salesforce para Outlook: Descontinuação reagendada e recuperação de dados perdidos

A descontinuação do Salesforce para Outlook foi adiada. Em vez disso, planejaremos a descontinuação em fases. Continue lendo
para saber mais. Para clientes cujas conexões do Salesforce para Outlook estiverem bloqueadas devido a uma alteração recente em
seu acesso ao Salesforce Classic, saiba como reconectar.

237

Integração com a Microsoft®: Registro manual de email com
a Captura de atividades do Einstein habilitada, suporte para

Notas da versão do Salesforce Winter '21

caixas de correio compartilhadas, alterações na
disponibilidade do Lightning Sync e do Salesforce para

Outlook

https://help.salesforce.com/articleView?id=lightning_sync_license_support.htm&language=pt_BR
https://help.salesforce.com/articleView?id=aac_how_it_works.htm&language=pt_BR
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Lightning-Sync-End-of-Sale&language=en_US
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Lightning-Sync-End-of-Sale&language=en_US
https://help.salesforce.com/articleView?id=email_integration_admin_eac_vs_lightning_sync.htm&language=pt_BR
https://help.salesforce.com/articleView?id=email_integration_admin_eac_vs_lightning_sync.htm&language=pt_BR


Integração ao Outlook®: Registro de email manual com a Captura de atividades do
Einstein, Suporte para caixa de correio compartilhada e melhorias para a inserção
de disponibilidade
Os representantes que não usam o Salesforce Inbox podem registrar manualmente emails na integração com o Outlook quando a
Captura de atividades do Einstein tiver emails desabilitados. Os representantes agora podem registrar emails e eventos de Pastas
compartilhadas do Outlook e de Caixas de correio de acesso delegado. Além disso, a janela Disponibilidade de inserção na Integração
ao Outlook com o Inbox tem atualizações estilísticas e de acessibilidade.

NESTA SEÇÃO:

Continuidade do suporte para a integração com o Outlook em versões mais antigas do Outlook e do Windows

Estamos continuando o suporte para a integração com o Outlook no Outlook 2013, no Outlook 2016 e em versões com licença por
volume do Outlook 2019 até o fim de dezembro de 2021. Antes, anunciamos que os usuários da integração com o Outlook executando
essas versões perderiam acesso à integração quando o suporte para o Internet Explorer 11 no Lightning Experience terminasse em
dezembro de 2020. A continuação desse suporte aplica-se apenas à integração com o Outlook. Não se aplica ao Salesforce para
Outlook nem ao uso do Internet Explorer 11 para acessar o Lightning Experience.

Registre manualmente os emails da integração com o Outlook quando a Captura de atividades do Einstein estiver ativada

Se a configuração de Captura de atividades do Einstein tiver emails desabilitados, os representantes agora poderão registrar emails
manualmente por meio da integração com o Outlook. Antes, se os emails eram desabilitados na configuração, os usuários não viam
a opção de registrar email.

Suporte para calendários e caixas de correio compartilhadas na integração com o Outlook

Os representantes de vendas agora podem registrar emails e eventos com o Salesforce de Pastas compartilhadas do Outlook e de
Caixas de correio de acesso delegado. Eles também podem criar, visualizar e editar registros do Salesforce diretamente do Outlook.
Por exemplo, um representante recebe acesso delegado ao calendário e à caixa de correio do Outlook de outro representante. Esse
representante agora pode registrar emails e eventos da conta compartilhada com o Salesforce. Ou, se os representantes de vendas
compartilharem um alias de email público, como info@company123.com, agora poderão registrar comunicações desse endereço
com registros do Salesforce.

Insira melhorias de disponibilidade na Integração com o Outlook com o Inbox

A janela Inserir disponibilidade agora tem atualizações de estilo na integração do Outlook com o Inbox. Ela também é configurada
para acessibilidade e conformidade com o WCAG 2.0, localização e internacionalização. Todos os recursos incríveis, como definir
detalhes da reunião, selecionar participantes e enviar horários disponíveis para reunião ainda estão lá. Se você também criar emails
usando o Lightning Experience, poderá agora usar o recurso lá para coordenar horários de reunião com clientes e clientes potenciais.

Informações de localização de rastreamento de email removidas da Integração ao Outlook com Inbox

Ao usar o rastreamento de email, as informações sobre onde um email é aberto não estão mais disponíveis desde agosto de 2020.

CONSULTE TAMBÉM:

Analisar a configuração de rastreamento de email no nível da organização para o Salesforce Inbox (atualização)
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Continuidade do suporte para a integração com o Outlook em versões mais antigas do Outlook
e do Windows
Estamos continuando o suporte para a integração com o Outlook no Outlook 2013, no Outlook 2016 e em versões com licença por
volume do Outlook 2019 até o fim de dezembro de 2021. Antes, anunciamos que os usuários da integração com o Outlook executando
essas versões perderiam acesso à integração quando o suporte para o Internet Explorer 11 no Lightning Experience terminasse em
dezembro de 2020. A continuação desse suporte aplica-se apenas à integração com o Outlook. Não se aplica ao Salesforce para Outlook
nem ao uso do Internet Explorer 11 para acessar o Lightning Experience.

Onde: Essa alteração se aplica à integração com o Outlook, antes conhecida como Lightning para Outlook, em todas as edições.

Quem: Essa alteração se aplica a todos os usuários que executam a integração com o Outlook: em versões mais antigas do Outlook,
incluindo Outlook 2013, Outlook 2016 ou Outlook 2019 com licenciamento por volume.

Por quê: Nós ouvimos. Agora é o melhor momento para fazer o upgrade dos seus sistemas para continuar usando os valiosos recursos
na integração. Para continuar usando a integração com o Outlook após o fim de 2021, planeje o upgrade agora. Depois de dezembro
de 2021, você precisará da versão 16.0.11629 e posteriores, e do Windows 10 versões 1903 e posteriores.

Para garantir que você tenha as atualizações de produto e segurança mais recentes da Microsoft, sempre recomendamos executar as
versões mais recentes do Outlook e do Windows. Além disso, a integração com o Outlook é criada na Estrutura de suplementos da
Microsoft. Versões originais dessa estrutura usam o Internet Explorer 11 para iniciarem o suplemento do Salesforce em versões de desktop
do Outlook. Esse requisito era verdadeiro para todos os complementos criados naquela estrutura, não apenas no complemento Salesforce.
As versões mais recentes da Estrutura do complemento usam o Microsoft Edge para iniciar o complemento. O Edge é o navegador
nativo disponível em versões mais recentes do Windows. Continuamos a criar a integração com o Outlook na versão da estrutura mais
recente para usar a tecnologia mais recente.

Como: A integração com o Outlook é executada como nas versões anteriores, mesmo em versões mais antigas do Outlook e do Windows.
Porém, o suporte do Lightning Experience para o Internet Explorer termina em 31 de dezembro de 2020. Então podem ocorrer erros se
o representante usar versões mais antigas para iniciar o Salesforce da integração.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Requisitos de sistema da Integração com o Outlook (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Registre manualmente os emails da integração com o Outlook quando a Captura de atividades
do Einstein estiver ativada
Se a configuração de Captura de atividades do Einstein tiver emails desabilitados, os representantes agora poderão registrar emails
manualmente por meio da integração com o Outlook. Antes, se os emails eram desabilitados na configuração, os usuários não viam a
opção de registrar email.

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

Quem: Essa alteração se aplica a usuários que possuem a Captura de atividades do Einstein, mas que não usam o Salesforce Inbox.
Quando a Captura de atividades do Einstein está habilitada, usuários que fazem parte de uma configuração de Captura de atividades
do Einstein que não inclui captura de email veem uma opção para registrar um email.
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Se um usuário fizer parte de uma configuração de Captura de atividades do Einstein que tenha emails habilitados, os emails serão
capturados e registrados no Salesforce automaticamente. Esses usuários verão as opções de compartilhamento disponíveis para a
respectiva configuração de Captura de atividades do Einstein.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Selecione quem pode usar a Captura de atividades do Einstein (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Suporte para calendários e caixas de correio compartilhadas na integração com o Outlook
Os representantes de vendas agora podem registrar emails e eventos com o Salesforce de Pastas compartilhadas do Outlook e de Caixas
de correio de acesso delegado. Eles também podem criar, visualizar e editar registros do Salesforce diretamente do Outlook. Por exemplo,
um representante recebe acesso delegado ao calendário e à caixa de correio do Outlook de outro representante. Esse representante
agora pode registrar emails e eventos da conta compartilhada com o Salesforce. Ou, se os representantes de vendas compartilharem
um alias de email público, como info@company123.com, agora poderão registrar comunicações desse endereço com registros do
Salesforce.

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

Quando: O suporte de caixa de correio compartilhada está disponível após todas as organizações de produção do Salesforce terem
recebido a atualização de versão Winter '21 principal. Para saber a data da atualização de versão principal, vá até Status de confiança.

Quem: Suporte para caixa de correio compartilhada está disponível a clientes cujas organizações do Salesforce têm Email avançado
habilitado e cumprem os seguintes requisitos:
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• Exchange Online (versão 15.20.3283.23 ou posterior)

• O cliente de email é um dos seguintes:

– Assinatura do Microsoft 365 (também chamado de Office 365) versão 1910 (build 12130.20272) ou posterior

– Compra única do Office 2019 (varejo) com uma versão de build 1910 (build 12130.20272) ou posterior

– Outlook na web

Como: Os representantes acessam a integração de uma caixa de correio ou calendário compartilhado, como fariam da caixa de correio
ou calendário principal. Devido à natureza da caixa de correio compartilhada, alguns recursos de produtividade do Salesforce Inbox,
como rastreamento de email e disponibilidade de inserção, não têm suporte total. Por exemplo, aberturas de email estão visíveis apenas
no feed de engajamento do usuário remetente. Ao inserir a disponibilidade, apenas a disponibilidade do usuário atual é mostrada, não
a disponibilidade da caixa de entrada compartilhada.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Considerações para calendários e caixas de correio compartilhadas do Outlook na Integração com o Outlook
(pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Insira melhorias de disponibilidade na Integração com o Outlook com o Inbox
A janela Inserir disponibilidade agora tem atualizações de estilo na integração do Outlook com o Inbox. Ela também é configurada para
acessibilidade e conformidade com o WCAG 2.0, localização e internacionalização. Todos os recursos incríveis, como definir detalhes da
reunião, selecionar participantes e enviar horários disponíveis para reunião ainda estão lá. Se você também criar emails usando o Lightning
Experience, poderá agora usar o recurso lá para coordenar horários de reunião com clientes e clientes potenciais.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Inbox, disponível por um valor adicional nas edições Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer e sem custo nas edições Essentials.

Como: Não há alteração a como você configura Inserir disponibilidade, e os representantes ainda acessam o recurso usando a opção
Disponibilidade ao escreverem um email. Apenas a aparência é um pouco diferente.
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CONSULTE TAMBÉM:

Coordene facilmente quando se reunir com Inserir disponibilidade no Lightning Experience

Ajuda do Salesforce: Considerações sobre agendar reuniões com disponibilidade (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Informações de localização de rastreamento de email removidas da Integração ao Outlook com
Inbox
Ao usar o rastreamento de email, as informações sobre onde um email é aberto não estão mais disponíveis desde agosto de 2020.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Inbox, disponível por um valor adicional nas edições Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer e sem custo nas edições Essentials.

Por quê: Para estar em conformidade com as normas de proteção de dados e privacidade como a Lei de privacidade do consumidor
da Califórnia, essas informações não são mais coletadas ao usar o rastreamento de email.

Lightning Sync para Microsoft® Exchange: Alterações de disponibilidade e ajustes
de configuração exigidos
O Lightning Sync não está disponível para novos clientes do Salesforce. Os clientes atuais no Microsoft Office 365® devem revisar suas
configurações e preparar-se para descontinuação de Autenticação básica, agendada para o segundo semestre de 2021.
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NESTA SEÇÃO:

O Lightning Sync não está disponível para novos clientes do Salesforce

Se você está explorando a sincronização de contatos e eventos, recomendamos a Captura de atividades do Einstein. A Captura de
atividades do Einstein oferece sincronização e ainda mais recursos de aumento de produtividade. Continue lendo para saber mais
sobre a alteração na disponibilidade do Lightning Sync e os aprimoramentos de recurso mais recentes disponíveis para a Captura
de atividades do Einstein. Os clientes atuais podem continuar usando o Lightning Sync.

Alterações de configuração necessárias para alguns clientes do Microsoft Office 365

A Microsoft® transferiu a descontinuação da Autenticação básica do Microsoft Office 365® e do Exchange Online para o segundo
semestre de 2021. Se você é um cliente do Office 365 que usa uma conta de serviço como método de conexão, contatos e eventos
deixarão de ser sincronizados nesse prazo. Para evitar a interrupção da sincronização, trabalhe com o administrador da Microsoft ou
com o profissional de TI para atualizar seu método de conexão do Lightning Sync. Ou considere passar para a Captura de atividades
do Einstein.

O Lightning Sync não está disponível para novos clientes do Salesforce
Se você está explorando a sincronização de contatos e eventos, recomendamos a Captura de atividades do Einstein. A Captura de
atividades do Einstein oferece sincronização e ainda mais recursos de aumento de produtividade. Continue lendo para saber mais sobre
a alteração na disponibilidade do Lightning Sync e os aprimoramentos de recurso mais recentes disponíveis para a Captura de atividades
do Einstein. Os clientes atuais podem continuar usando o Lightning Sync.

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

Quem: O Lightning Sync não está disponível a clientes que compram o Salesforce após a versão Winter '21. Depois da versão Winter
'21, nenhum aprimoramento do Lightning Sync será lançado. Porém, os clientes que compraram o Salesforce antes da versão Winter
'21 ainda poderão acessar e habilitar o Lightning Sync para usuários com as licenças adequadas do Salesforce. O Lightning Sync continua
sincronizando contatos e eventos para os usuários atuais.

Por quê: Nós ouvimos as solicitações do cliente por opções de conexão mais flexíveis e recursos otimizados. Para oferecer o melhor na
integração com a Microsoft, estamos focando os esforços de desenvolvimento em um produto de sincronização: Captura de atividades
do Einstein.

Com a Captura de atividades do Einstein, os representantes de vendas obtêm ainda mais recursos de produtividade que com o Lightning
Sync. Para ler sobre os benefícios oferecidos, O que a Captura de atividades do Einstein faz?

Se você considerou a Captura de atividades do Einstein no passado, provavelmente está mais interessado em nossos aprimoramentos
da Winter '21.

• Os usuários do Microsoft Office 365 obtêm novas opções para conectarem-se ao Salesforce: uma conexão no nível da organização
ou uma conta de serviço. Ambos os métodos de conexão fornecem a segurança do OAuth 2.0. Além disso, os usuários não precisam
contar as próprias contas, o que simplifica o processo de distribuição.

• Você pode escolher sincronizar contatos e eventos do Salesforce com o Microsoft Exchange apenas.

Para saber mais sobre o que é oferecido na versão Winter '21, confira as notas de versão da Captura de atividades do Einstein.

Para saber mais sobre a alteração na disponibilidade do Lightning Sync, consulte Lightning Sync: Não disponível para novos clientes do
Salesforce da versão Winter '21 em diante.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Comparar a Captura de atividades do Einstein e o Lightning Sync (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

243

Integração com a Microsoft®: Registro manual de email com
a Captura de atividades do Einstein habilitada, suporte para

Notas da versão do Salesforce Winter '21

caixas de correio compartilhadas, alterações na
disponibilidade do Lightning Sync e do Salesforce para

Outlook

https://help.salesforce.com/articleView?id=lightning_sync_license_support.htm&language=pt_BR
https://help.salesforce.com/articleView?id=aac_how_it_works.htm&language=pt_BR
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Lightning-Sync-End-of-Sale&language=en_US
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Lightning-Sync-End-of-Sale&language=en_US
https://help.salesforce.com/articleView?id=email_integration_admin_eac_vs_lightning_sync.htm&language=pt_BR
https://help.salesforce.com/articleView?id=email_integration_admin_eac_vs_lightning_sync.htm&language=pt_BR


Alterações de configuração necessárias para alguns clientes do Microsoft Office 365
A Microsoft® transferiu a descontinuação da Autenticação básica do Microsoft Office 365® e do Exchange Online para o segundo semestre
de 2021. Se você é um cliente do Office 365 que usa uma conta de serviço como método de conexão, contatos e eventos deixarão de
ser sincronizados nesse prazo. Para evitar a interrupção da sincronização, trabalhe com o administrador da Microsoft ou com o profissional
de TI para atualizar seu método de conexão do Lightning Sync. Ou considere passar para a Captura de atividades do Einstein.

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

Quem: Essa descontinuação afeta apenas estes clientes:

• Usuários do Lightning Sync atuais no Office 365 com o Exchange Online que usam uma conta de serviço para conexão ao Salesforce.

• Clientes atuais do Salesforce que pretendem configurar o Lightning Sync, mas cujos locatários da Microsoft foram criados após
outubro de 2020. Para esses clientes, autenticação básica não está disponível, um serviço de autenticação alternativo é exigido para
usar o Lightning Sync.

Estes clientes não são afetados:

• Clientes que usam os servidores locais Exchange 2016® ou o Exchange 2013® que se conectam ao Salesforce usando o método de
conexão de conta de serviço. A Microsoft não anunciou a descontinuação da autenticação básica para esses servidores.

• Clientes que usam o Office 365 que se conectam ao Salesforce usando o método de conexão OAuth 2.0.

Por quê: Alguns clientes do Lightning Sync que usam um método de conexão de conta de serviço estão autenticando os servidores
Microsoft com a Salesforce usando Autenticação básica. Quando a Autenticação básica é descontinuada, contatos e eventos param de
ser sincronizados para esses clientes.

Como: Para evitar interrupção da sincronização, trabalhe com o administrador da Microsoft ou com o profissional de TI da Microsoft em
sua empresa para verificar se a descontinuação afeta você. Em seguida, revise as soluções disponíveis e selecione a que funciona melhor
para você. Consulte Ajuste sua configuração de sincronização antes da descontinuação da Autenticação Básica.

CONSULTE TAMBÉM:

Link externo: Autenticação básica e Exchange Online – atualização de abril de 2020

Ajuda do Salesforce: Requisitos de sistema do Lightning Sync (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Salesforce para Outlook: Descontinuação reagendada e recuperação de dados
perdidos
A descontinuação do Salesforce para Outlook foi adiada. Em vez disso, planejaremos a descontinuação em fases. Continue lendo para
saber mais. Para clientes cujas conexões do Salesforce para Outlook estiverem bloqueadas devido a uma alteração recente em seu acesso
ao Salesforce Classic, saiba como reconectar.

NESTA SEÇÃO:

Descontinuação do Salesforce para Outlook reprogramada

Para ajudá-lo a se preparar melhor, a descontinuação do Salesforce para Outlook foi adiada e introduziremos uma nova agenda de
retirada em fases. Continue lendo para mais detalhes. E se você já começou a migrar para nossos produtos de última geração,
Integração com o Outlook e Captura de atividades do Einstein, não precisará reduzir seu ritmo. Se estiver pronto, poderá dar
continuidade à sua migração conforme planejado.

244

Integração com a Microsoft®: Registro manual de email com
a Captura de atividades do Einstein habilitada, suporte para

Notas da versão do Salesforce Winter '21

caixas de correio compartilhadas, alterações na
disponibilidade do Lightning Sync e do Salesforce para

Outlook

https://help.salesforce.com/articleView?id=000351807&language=pt_BR&type=1&mode=1
https://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/basic-authentication-and-exchange-online-april-2020-update/ba-p/1275508
https://help.salesforce.com/articleView?id=exchange_sync_sys_req.htm&language=pt_BR
https://help.salesforce.com/articleView?id=exchange_sync_sys_req.htm&language=pt_BR


Restaure o acesso se o serviço for interrompido

Alterações no suporte do Microsoft® Internet Explorer® 11 (IE11) que foram apresentadas no ano passado podem interromper o
serviço para usuários do Salesforce para Outlook. Veja se seus usuários serão afetados e como restaurar o acesso.

Encontre as notas de versão do Salesforce para Outlook específicas para a versão

Está pensando nas atualizações disponíveis em cada versão do Salesforce para Outlook? Encontre as notas de versão específicas
para a versão nas integrações do Outlook/Gmail e Inbox Trailblazer Community.

Descontinuação do Salesforce para Outlook reprogramada
Para ajudá-lo a se preparar melhor, a descontinuação do Salesforce para Outlook foi adiada e introduziremos uma nova agenda de
retirada em fases. Continue lendo para mais detalhes. E se você já começou a migrar para nossos produtos de última geração, Integração
com o Outlook e Captura de atividades do Einstein, não precisará reduzir seu ritmo. Se estiver pronto, poderá dar continuidade à sua
migração conforme planejado.

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

Quando: O menu de ação do painel lateral do Salesforce para Outlook será descontinuado em junho de 2021. A descontinuação completa
do produto Salesforce para Outlook foi reprogramada para junho de 2023. Anteriormente, a descontinuação estava agendada para
dezembro de 2020.

Como: Para adiar a descontinuação, estabelecemos algumas soluções para as limitações técnicas do Salesforce para Outlook à medida
que nos aproximamos do fim do suporte estendido do Internet Explorer 11. Embora possamos adiar a descontinuação da maioria dos
recursos até junho de 2023, algumas dependências restantes não podem ser evitadas. Por esse motivo, o menu de ação do painel lateral
deve ser descontinuado em junho de 2021.

Após o menu de ação ser descontinuado, o botão de novos registros ( ) não estará mais disponível no painel lateral. E os representantes
não poderão mais criar registros do Salesforce a partir do Outlook usando o Salesforce para Outlook.

245

Integração com a Microsoft®: Registro manual de email com
a Captura de atividades do Einstein habilitada, suporte para

Notas da versão do Salesforce Winter '21

caixas de correio compartilhadas, alterações na
disponibilidade do Lightning Sync e do Salesforce para

Outlook



Os recursos restantes do Salesforce para Outlook estarão disponíveis até que o produto completo seja descontinuado em junho de 2023.

Para obter mais detalhes sobre o menu de ação e a descontinuação total do produto, consulte Retirada do Salesforce para Outlook.

Enquanto isso, lançaremos novos recursos para nossos produtos de Integração com Microsoft de última geração. Confira as notas de
versão para a Integração com o Outlook e a Captura de atividades do Einstein para saber o que há de novo na Winter '21. Se você estiver
pronto, o encorajamos a fazer a mudança o quanto antes. Receba orientação sobre como migrar em nosso guia de migração, Migrar do
Salesforce para Outlook para os produtos da próxima geração

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Layouts do editor de aplicativo de email

Navegadores compatíveis com o Lightning Experience

Artigo do Knowledge: Extensão do suporte para acessar o Lightning Experience usando o Microsoft Internet Explorer 11

Restaure o acesso se o serviço for interrompido
Alterações no suporte do Microsoft® Internet Explorer® 11 (IE11) que foram apresentadas no ano passado podem interromper o serviço
para usuários do Salesforce para Outlook. Veja se seus usuários serão afetados e como restaurar o acesso.

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

Quem: Desde o ano passado, na versão Winter '20, os usuários do Salesforce para Outlook sofrem com a interrupção de serviço quando
encontram qualquer um desses cenários.

• Sua organização do Salesforce ou o usuário não tem acesso ao Salesforce Classic.

• Sua empresa optou por não estender o suporte para o Microsoft Internet Explorer 11.

Por quê: Em 2016, o Salesforce deixou de dar suporte ao Lightning Experience no IE11. Uma vez que o Salesforce para Outlook depende
do IE11 para exibir o Salesforce do Microsoft Outlook®, o bloqueio de acesso ao IE11 também afeta os usuários do Salesforce para Outlook.

Como: Para restaurar o acesso ao Salesforce para Outlook para usuários, use uma destas soluções alternativas sugeridas.

• Opte por estender o suporte para o IE11.

• Para clientes cujas assinaturas do Salesforce oferecem acesso ao Salesforce Classic, os administradores também podem restaurar o
Salesforce para Outlook fornecendo aos usuários acesso ao Salesforce Classic.

Outra opção é migrar para nossos produtos da próxima geração, Integração ao Outlook e Captura de atividades do Einstein.

Para etapas de restauração de acesso e detalhes sobre nossa próxima geração de produtos, consulte Salesforce para Outlook não se
conecta mais para alguns clientes que trabalham usando o Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:

Navegadores compatíveis com o Lightning Experience

Ajuda do Salesforce: Integração ao Gmail e ao Outlook em desktop (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

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

Encontre as notas de versão do Salesforce para Outlook específicas para a versão
Está pensando nas atualizações disponíveis em cada versão do Salesforce para Outlook? Encontre as notas de versão específicas para a
versão nas integrações do Outlook/Gmail e Inbox Trailblazer Community.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic 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

Salesforce CPQ and Billing: Campos de cotação dinâmica, Gerenciamento
de ciclo de ativo e Pedidos independentes
No Salesforce CPQ, você pode controlar campos de cotação dinamicamente. Os clientes do Salesforce Billing agora podem obter
percepções do que os clientes compraram e criar pedidos independentes.

Nota:  O Salesforce CPQ e o Salesforce Billing não oferecem suporte ao Novo comportamento de salvamento de pedido na página
218 no Salesforce Winter '21.

Se você habilitar a atualização de versão Novo comportamento de salvamento de pedido após instalar o CPQ ou o Billing, os
pacotes poderão não funcionar corretamente. Além disso, não será possível atualizar até que você desabilite a atualização de
versão. Para reverter o comportamento anterior e permitir atualizações, desabilite a atualização de versão.

NESTA SEÇÃO:

Salesforce CPQ: Campos de cotação dinâmicos, Pedidos sem oportunidades e melhorias de emenda

Mostre campos relevantes em cotações, dependendo da unidade de negócios, do produto ou do território. Crie pedidos sem
oportunidades obrigatórias. Os representantes de vendas podem criar complementos em cotações de emenda enquanto evitam
emendas com data retroativa com datas de início inválidas.

Salesforce Billing: Gerenciamento de ciclo de vida do ativo, pedidos sem cotações do CPQ, relatórios transação financeira e alinhamento
para cálculos de faturamento cancelado

Os representantes agora podem obter visibilidade do que os clientes compraram usando painéis que mostram quantidade, valor e
receita recorrente mensal em todo o ciclo de vida de um ativo. Crie pedidos e produtos do pedido sem pedi-los de uma cotação do
CPQ. Colete informações sobre ações financeiras e armazene-as para integração de ERP e relatório. Alinhe cálculos de faturamento
cancelados entre o Salesforce CPQ e o Salesforce Billing.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Novos objetos, campos e permissões para Salesforce CPQ e Billing Winter '21 (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Salesforce CPQ: Campos de cotação dinâmicos, Pedidos sem oportunidades e
melhorias de emenda
Mostre campos relevantes em cotações, dependendo da unidade de negócios, do produto ou do território. Crie pedidos sem oportunidades
obrigatórias. Os representantes de vendas podem criar complementos em cotações de emenda enquanto evitam emendas com data
retroativa com datas de início inválidas.

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.
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NESTA SEÇÃO:

Controle dinamicamente campos de cotação mostrados no editor de linha de cotação

Personalize os campos de cotação que você mostra no editor de linha de cotação dinamicamente para que os representantes de
vendas vejam apenas os campos de que precisam. Você economiza o tempo dos representantes de vendas e evita informações
mostrando campos de cotação que são relevantes a unidades de negócio específicas, produtos ou territórios. Crie um campo
personalizado para mostrar ou ocultar dinamicamente conjuntos de campo de cotação e use uma lista de opções ou fórmula para
gerenciar os conjuntos de campos.

criaCriar pedidos sem oportunidades

Agora é mais fácil criar pedidos CPQ se você não precisar de oportunidades. Quando você pede uma cotação CPQ, o Salesforce CPQ
não exige que a cotação tenha uma oportunidade pai.

Venda produtos complementares em emendas e previna emendas com data retroativa

Seus representantes de vendas agora podem vender produtos complementares e são impedidos de criar emendas com datas iniciais
antes das datas iniciais das emendas existentes. A restrição de emenda com data retroativa lançada na Spring '20 é atualizada para
permitir produtos complementares ou assinaturas em cotações de emenda. Antes, se um representante de vendas incluísse um
novo produto ou uma nova assinatura, a restrição bloqueava o salvamento das cotações de emenda.

Conecte o CPQ ao B2B Commerce com kits de soluções

Kits de solução entre nuvens o ajudam a lidar com casos de uso complexos que levam à insatisfação do cliente. Descubra como usar
o CPQ Connector para integrar o B2B Commerce ao CPQ Billing e informações do pedido para melhorar o processo de gerenciamento
de receita.

Ajude os representantes de vendas a venderem mais com recomendações de produto no Editor de linha de cotação

Ajude os representantes de vendas a venderem mais e aumentarem a eficiência da cotação. Use o plug-in de produtos recomendado
do Salesforce CPQ com qualquer mecanismo de recomendação para dar aos representantes de vendas sugestões de produtos
complementares relacionados aos produtos nas cotações deles. Um novo botão no editor de linha de cotação leva os representantes
de vendas a uma página de recomendações de produto em que é possível adicionar produtos recomendados a cotações.

Proteja seus dados com o Salesforce Shield

Use as ferramentas de segurança do Salesforce Shield para cumprir com as normas de armazenamento de suas informações sigilosas.
Com a Criptografia da plataforma do Shield e o Monitoramento de evento, é possível monitorar o uso e adicionar outra camada de
proteção aos dados em repouso, ao mesmo tempo que preserva a funcionalidade crítica dos negócios.

Foi adicionada validação para garantir valores únicos para campo de número em linhas de cotação

Para garantir os preços corretos e outros dados, uma nova validação garante que valores para o campo Número em linhas de cotação
sejam únicos. A validação ignora linhas com um valor nulo.

Permissões para ativar produtos do pedido em organizações com precificação baseada em uso foram alteradas

Quando a configuração do pacote CPQ Habilitar precificação baseada em uso está ativa, ativar um produto do pedido agora requer
permissões de Leitura em programações de consumo, taxas de consumo, programações de consumo do produto do pedido e taxas
de consumo do produto do pedido. Antes, essas permissões eram necessárias apenas ao ativar um produto do pedido relacionado
a um produto com uma programação de consumo.

A transição de CPQ e Advanced Approvals para licenças de conjuntos de permissões está concluída

O Salesforce CPQ e o Advanced Approvals usam licenças de conjuntos de permissões em vez de licenças de pacotes gerenciados a
partir da Winter '21.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Novos objetos, campos e permissões para Salesforce CPQ e Billing Winter '21 (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)
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Controle dinamicamente campos de cotação mostrados no editor de linha de cotação
Personalize os campos de cotação que você mostra no editor de linha de cotação dinamicamente para que os representantes de vendas
vejam apenas os campos de que precisam. Você economiza o tempo dos representantes de vendas e evita informações mostrando
campos de cotação que são relevantes a unidades de negócio específicas, produtos ou territórios. Crie um campo personalizado para
mostrar ou ocultar dinamicamente conjuntos de campo de cotação e use uma lista de opções ou fórmula para gerenciar os conjuntos
de campos.

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

Por quê: Por exemplo, produtos por assinatura da Equipe de vendas A, a Equipe de vendas B vende produtos no prazo. Usando o campo
personalizado para controlar dinamicamente o conjunto de campos de cotação, você pode mostrar campos de cotação no editor de
linha de cotação personalizado para cada tipo de produto da equipe de vendas. A Equipe de vendas A vê campos de cotação relacionados
a produtos por assinatura, como data de início, data de término e prazo de assinatura. A equipe de vendas B vê os campos de cotação
relevantes para produtos de ocorrência única.

Como: Crie um campo personalizado e insira um nome. No campo de nome da API, substitua o nome preenchido automaticamente
por HeaderFieldSetName.

Para dar aos usuários controle dos campos exibidos, defina o tipo de campo como lista de opções. Preencha as opções com os nomes
da API dos conjuntos de campos. Adicione o novo campo personalizado ao seu conjunto de campos e salve. O conjunto de campos do
usuário é exibido na seção de cabeçalho do editor de linha de cotação. Adicione o campo personalizado a todos os conjuntos de campos
de cotação.

Para controlar os campos que são exibidos com uma fórmula, defina o tipo de campo como fórmula. Crie uma fórmula para resolver
o nome da API do conjunto de campos. Use o nome da API para os conjuntos de campos existentes que incluem os campos de cotação
que você deseja mostrar e garanta que eles retornem uma string de texto. Adicione o novo campo personalizado ao seu conjunto de
campos e salve.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: exibir dinamicamente campos de cotação do Salesforce CPQ no editor de linha de cotação

Artigo do Knowledge: Campos especiais do Salesforce CPQ

IdeaExchange: Conjuntos de campos de cotação dinâmicos

IdeaExchange: Exibir dinamicamente campos de cotação no editor de linha de cotação

criaCriar pedidos sem oportunidades
Agora é mais fácil criar pedidos CPQ se você não precisar de oportunidades. Quando você pede uma cotação CPQ, o Salesforce CPQ não
exige que a cotação tenha uma oportunidade pai.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic para Salesforce CPQ+.

Por quê: Antes, o Salesforce CPQ impedia que você pedisse uma cotação CPQ sem uma oportunidade pai. No entanto, muitos casos
de uso de CPQ, como e-commerce, autoatendimento e vendas diretas não exigem oportunidades. Se sua implementação de CPQ lida
com um desses casos de uso, você não precisará mais criar oportunidades desnecessárias.

Como: Nas configurações de pacote de Pedidos do Salesforce CPQ, selecione Criar pedidos sem oportunidades.

Venda produtos complementares em emendas e previna emendas com data retroativa
Seus representantes de vendas agora podem vender produtos complementares e são impedidos de criar emendas com datas iniciais
antes das datas iniciais das emendas existentes. A restrição de emenda com data retroativa lançada na Spring '20 é atualizada para
permitir produtos complementares ou assinaturas em cotações de emenda. Antes, se um representante de vendas incluísse um novo
produto ou uma nova assinatura, a restrição bloqueava o salvamento das cotações de emenda.
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Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições do Salesforce CPQ.

Como: Para acessar essa atualização à restrição de emenda com data retroativa, use a versão Winter '21.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Diretrizes para alterar datas de início da assinatura (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Conecte o CPQ ao B2B Commerce com kits de soluções
Kits de solução entre nuvens o ajudam a lidar com casos de uso complexos que levam à insatisfação do cliente. Descubra como usar o
CPQ Connector para integrar o B2B Commerce ao CPQ Billing e informações do pedido para melhorar o processo de gerenciamento de
receita.

NESTA SEÇÃO:

Kit de soluções para sincronizar dados de produto e preço

Estabeleça uma única fonte da verdade para dados de produtos e preço no CPQ e no B2B Commerce.

Kit de soluções para vincular o carrinho à cotação

Integre carrinhos do B2B Commerce ao CPQ para permitir que os representantes de vendas finalizem cotações e que os clientes
concluam pedidos.

Kit de soluções para vincular carrinho a dinheiro

Conecte o B2B Commerce a informações de pedido e faturamento do CPQ para melhorar o processo de gerenciamento de receita.

Kit de soluções para sincronizar dados de produto e preço

Estabeleça uma única fonte da verdade para dados de produtos e preço no CPQ e no B2B Commerce.

Quem: Empresas que desejam integrar o Salesforce CPQ e o B2B Commerce para sincronizar dados sobre produtos.

Por quê: simplifique a implementação obtendo nossas recomendações para produtos específicos, configurações e melhores práticas
para resolver esse problema.

Como: confira o kit de solução completo na Ajuda do Salesforce ou baixe-o como PDF. Esse kit de solução faz parte do Guia Transformar
a experiência do cliente do Customer 360.

Kit de soluções para vincular o carrinho à cotação

Integre carrinhos do B2B Commerce ao CPQ para permitir que os representantes de vendas finalizem cotações e que os clientes concluam
pedidos.

Quem: Empresas que desejam integrar o Salesforce CPQ e o B2B Commerce para vincular carrinhos a cotações.

Por quê: simplifique a implementação obtendo nossas recomendações para produtos específicos, configurações e melhores práticas
para resolver esse problema.

Como: confira o kit de solução completo na Ajuda do Salesforce ou baixe-o como PDF. Esse kit de solução faz parte do Guia Transformar
a experiência do cliente do Customer 360.

Kit de soluções para vincular carrinho a dinheiro

Conecte o B2B Commerce a informações de pedido e faturamento do CPQ para melhorar o processo de gerenciamento de receita.
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Quem: Empresas que desejam integrar o Salesforce CPQ e o B2B Commerce para vincular dados do carrinho a fluxos de dados de
dinheiro.

Por quê: simplifique a implementação obtendo nossas recomendações para produtos específicos, configurações e melhores práticas
para resolver esse problema.

Como: confira o kit de solução completo na Ajuda do Salesforce ou baixe-o como PDF. Esse kit de solução faz parte do Guia Transformar
a experiência do cliente do Customer 360.

Ajude os representantes de vendas a venderem mais com recomendações de produto no Editor
de linha de cotação
Ajude os representantes de vendas a venderem mais e aumentarem a eficiência da cotação. Use o plug-in de produtos recomendado
do Salesforce CPQ com qualquer mecanismo de recomendação para dar aos representantes de vendas sugestões de produtos
complementares relacionados aos produtos nas cotações deles. Um novo botão no editor de linha de cotação leva os representantes
de vendas a uma página de recomendações de produto em que é possível adicionar produtos recomendados a cotações.

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

Como: Na guia Plug-ins, no editor de configurações, selecione Plug-in de produtos recomendados. Para adicionar o botão Adicionar
recomendações no editor de linha de cotação, habilite o botão de ação personalizado Adicionar recomendações.

Para habilitar totalmente o recurso de recomendações do produto, forneça sua própria implementação da interface do plug-in. Você
pode criar seu próprio mecanismo de recomendação ou usar um serviço de terceiros.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia de plugin de produtos recomendados (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

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

Proteja seus dados com o Salesforce Shield
Use as ferramentas de segurança do Salesforce Shield para cumprir com as normas de armazenamento de suas informações sigilosas.
Com a Criptografia da plataforma do Shield e o Monitoramento de evento, é possível monitorar o uso e adicionar outra camada de
proteção aos dados em repouso, ao mesmo tempo que preserva a funcionalidade crítica dos negócios.

Quem: Essa alteração está disponível para clientes que compraram o Salesforce Shield ou as assinaturas de complemento do
Monitoramento de evento e da Criptografia da plataforma do Shield.

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

Como: Para configurar a Criptografia da plataforma do Shield, gere um segredo do locatário e especifique qual norma e campos
personalizados criptografar. Para usar o Monitoramento de evento, use a API SOAP ou REST para consultar o objeto EventLogFile ou faça
download do arquivo de log de eventos. Em seguida, você poderá visualizar as informações com a ferramenta de visualização de sua
escolha.

Foi adicionada validação para garantir valores únicos para campo de número em linhas de cotação
Para garantir os preços corretos e outros dados, uma nova validação garante que valores para o campo Número em linhas de cotação
sejam únicos. A validação ignora linhas com um valor nulo.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições do Salesforce CPQ.

Por quê: O campo Número (nome da API Number__c, no objeto SBQQ.QuoteLine) determina a ordem das linhas em uma cotação
ou grupo de linha da cotação. O campo pode ser preenchido automaticamente ou manipulado por código personalizado, automação
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ou outros meios. Antes, duas ou mais linhas de cotação podiam ter o mesmo valor de Número, resultando em preços imprecisos ou
transposição de outros dados entre as linhas.

Permissões para ativar produtos do pedido em organizações com precificação baseada em uso
foram alteradas
Quando a configuração do pacote CPQ Habilitar precificação baseada em uso está ativa, ativar um produto do pedido agora requer
permissões de Leitura em programações de consumo, taxas de consumo, programações de consumo do produto do pedido e taxas de
consumo do produto do pedido. Antes, essas permissões eram necessárias apenas ao ativar um produto do pedido relacionado a um
produto com uma programação de consumo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Lightning Experience e ao Salesforce Classic no Salesforce CPQ.

A transição de CPQ e Advanced Approvals para licenças de conjuntos de permissões está concluída
O Salesforce CPQ e o Advanced Approvals usam licenças de conjuntos de permissões em vez de licenças de pacotes gerenciados a partir
da Winter '21.

Onde: Essa alteração aplica-se ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições do Salesforce CPQ.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Erro do Salesforce CPQ "Da versão Winter '21 em diante, o Salesforce CPQ requer licenças do conjunto de
permissões, em vez de licenças de pacote gerenciado. Entre em contato com o administrador do Salesforce CPQ sobre o upgrade".

Artigo do Knowledge: Práticas recomendadas para conjuntos de permissões e perfis do CPQ Winter '21

Salesforce Billing: Gerenciamento de ciclo de vida do ativo, pedidos sem cotações
do CPQ, relatórios transação financeira e alinhamento para cálculos de faturamento
cancelado
Os representantes agora podem obter visibilidade do que os clientes compraram usando painéis que mostram quantidade, valor e
receita recorrente mensal em todo o ciclo de vida de um ativo. Crie pedidos e produtos do pedido sem pedi-los de uma cotação do
CPQ. Colete informações sobre ações financeiras e armazene-as para integração de ERP e relatório. Alinhe cálculos de faturamento
cancelados entre o Salesforce CPQ e o Salesforce Billing.

Nota:  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.

NESTA SEÇÃO:

Entenda o que os seus clientes compraram usando o Gerenciamento de ciclo de vida do ativo

Use o Gerenciamento de ciclo de vida do ativo para dar visibilidade aos produtos que seus clientes compraram, da venda inicial até
a data final de uma assinatura ou serviço. Representantes de conta, vendas e serviço agora podem ver a quantidade, o valor e a
receita recorrente mensal (MRR) em qualquer ponto do ciclo de vida de um ativo. Eles também podem ver linhas de fatura relacionadas,
a origem de uma alteração e outras informações. Sua empresa consolida compras em um sistema, tornando fácil gerenciar assinaturas
e outros produtos complexos e mostrando as tendências em um painel e em relatórios. Desenvolvedores ou integradores automatizam
a criação, as alterações e o cancelamento de ativos com gerenciamento de ciclo de vida usando novos objetos e campos que
aprimoram o objeto Ativo.
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Crie pedidos e produtos do pedido sem cotações do CPQ

Gerencie seus pedidos e produtos do pedido no Salesforce e no Salesforce Billing sem primeiro criar uma cotação do CPQ. Agora
você pode criar um pedido e seus produtos do pedido por conta própria ou pela API e então passá-los ao Salesforce Billing. Damos
a esse tipo de pedido o nome de pedido independente. Ele é útil se você gerencia cotações e oportunidades em uma plataforma
externa, mas planeja usar o Salesforce Billing para gerenciamento de pedidos e faturamento.

Colete informações sobre ações financeiras em objetos do Salesforce Billing

Colete informações sobre ações financeiras e armazene-as para integração de ERP e relatório. Registros de transação financeira
ajudam você a acompanhar transações financeiras com base em ações realizadas no Salesforce Billing, permitindo que você simplifique
sua integração do ERP. Instantâneos do saldo financeiro o ajudam a acompanhar alterações de saldo ao longo do tempo e relatar
saldos históricos ou saldos em uma determinada data. Use relatórios do Salesforce e do Tableau para rastrear informações financeiras
importantes e lidar com circunstâncias de dívida incobrável ou antiga em todos os registros afetados por uma ação financeira.

Alinhe cálculos de cancelamento e emenda com base nos períodos de cobrança

Tornamos mais fácil alinhar cálculos de faturamento cancelados entre o Salesforce CPQ e o Salesforce Billing.

Demonstre e funcionalidade de pagamento do Salesforce Billing com adaptadores do gateway de teste

Agora ficou mais fácil testar os recursos de pagamento do Salesforce Billing e demonstrá-los com parceiros e clientes potenciais.
Você pode fornecer demonstrações de pagamento com um adaptador do gateway de pagamento que não exija uma conexão com
um gateway de pagamento estabelecido.

Capture pagamentos autorizados externamente no Salesforce Billing

Capture autorizações de pagamento processadas externamente e gerencie-as no Salesforce Billing.

A lógica de criação do período de faturamento foi atualizada

Corrigimos um problema em que o Salesforce Billing calculava os períodos de faturamento incorretamente. Antes, o Salesforce
Billing criaria períodos de faturamento incorretos após um período em que o mês final não continha o dia do mês de faturamento
do produto do pedido. Os períodos de faturamento de compensação causariam saldos da linha de fatura inesperados para os clientes.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Novos objetos, campos e permissões para Salesforce CPQ e Billing Winter '21 (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Entenda o que os seus clientes compraram usando o Gerenciamento de ciclo de vida do ativo
Use o Gerenciamento de ciclo de vida do ativo para dar visibilidade aos produtos que seus clientes compraram, da venda inicial até a
data final de uma assinatura ou serviço. Representantes de conta, vendas e serviço agora podem ver a quantidade, o valor e a receita
recorrente mensal (MRR) em qualquer ponto do ciclo de vida de um ativo. Eles também podem ver linhas de fatura relacionadas, a
origem de uma alteração e outras informações. Sua empresa consolida compras em um sistema, tornando fácil gerenciar assinaturas e
outros produtos complexos e mostrando as tendências em um painel e em relatórios. Desenvolvedores ou integradores automatizam
a criação, as alterações e o cancelamento de ativos com gerenciamento de ciclo de vida usando novos objetos e campos que aprimoram
o objeto Ativo.

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

Por quê: O painel resume os ativos do cliente na data atual, sejam os ativos produtos físicos, assinaturas ou baseados em uso, ou serviços
profissionais ou de assistência. Ele inclui cartões de resumo para quantidade, valor e receita recorrente mensal, além de saldo de linha
de fatura. Os gráficos mostram alterações de quantidade e MRR ao longo do ciclo de vida do ativo.
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Um processo em segundo plano que atualiza o painel e as páginas relacionados é executado todas as noites à 1h no fuso horário do
servidor da organização.

Usando os links do painel Visualizar alterações, os representantes podem ver gráficos e uma lista relacionada mostrando detalhes das
alterações do início ao fim do ciclo de vida do ativo. Os representantes podem definir o intervalo de datas que desejam ver (1) e, em um
gráfico, focalizar um ponto azul ou laranja para mais detalhes (2). Com essa visibilidade ao longo do tempo, os representantes podem
acompanhar tendências: Um cliente está renovando? Ele está adicionando licenças conforme cresce?

Um desenvolvedor ou integrador pode incluir o seguinte:

• As origens de uma ação do ativo: um produto do pedido ou um item de linha da ordem de trabalho ou uma referência externa. Para
vê-las clique no nome da ação do ativo e então na guia Relacionado.

• Uma categoria de negócio para cada alteração, como vendas iniciais ou renovações. Os representantes podem incluir essas categorias
em relatórios para entender em que pontos a receita está aumentando ou diminuindo.

Visualizar linhas de fatura relacionadas abre a lista relacionada de linhas da fatura.
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Como: Habilite a permissão Permitir acesso a APIs de gerenciamento de ciclo de vida do ativo para desenvolvedores e
administradores do Salesforce.

Primeiro, o desenvolvedor integra o Gerenciamento de ciclo de vida do ativo do cliente a vendas ou outros canais, do Salesforce ou
comércio eletrônico de terceiros, cotação, gerenciamento de pedidos ou outros aplicativos. Eles usam a API REST do Connect para
automatizar a criação, as alterações e o cancelamento de ativos com gerenciamento de ciclo de vida. Para obter detalhes, consulte
Gerenciamento de ciclo de ativo do cliente nos recursos novos e alterados da API REST do Connect.

Em seguida, em Configuração, você adiciona dois componentes do Criador de aplicativo Lightning à página Ativo: um para o painel e
outro para o gráfico. Configure novos objetos de ciclo de vida e campos para dar suporte a seu processo de negócios e dar acesso aos
representantes a ativos com gerenciamento de ciclo de vida usando segurança no nível do campo.

Crie pedidos e produtos do pedido sem cotações do CPQ
Gerencie seus pedidos e produtos do pedido no Salesforce e no Salesforce Billing sem primeiro criar uma cotação do CPQ. Agora você
pode criar um pedido e seus produtos do pedido por conta própria ou pela API e então passá-los ao Salesforce Billing. Damos a esse
tipo de pedido o nome de pedido independente. Ele é útil se você gerencia cotações e oportunidades em uma plataforma externa, mas
planeja usar o Salesforce Billing para gerenciamento de pedidos e faturamento.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Lightning Experience e ao Salesforce Classic no Salesforce Billing.

Como: Pedidos e produtos do pedido criados no Salesforce CPQ têm vários valores de campo herdados de produtos pai e linhas de
cotação. Quando você cria um pedido sem o CPQ, deve fornecer esses valores por conta própria ou pela API. Lançamos validações que
garantem que seus pedidos e produtos do pedido independentes estejam prontos para faturamento e outros recursos do Salesforce
Billing. Habilite-os acessando as configurações de pacote do Salesforce Billing e selecionando a configuração Habilitar validações de
pedido de faturamento.

Importante:  Você ainda precisa ter o pacote do Salesforce CPQ instalado para criar pedidos independentes e produtos do pedido.
Embora você não use nenhum recurso ou objeto do Salesforce CPQ, o Salesforce Billing ainda executa validações internas com
relação ao pacote do CPQ para vários recursos e fluxos de trabalho.

Colete informações sobre ações financeiras em objetos do Salesforce Billing
Colete informações sobre ações financeiras e armazene-as para integração de ERP e relatório. Registros de transação financeira ajudam
você a acompanhar transações financeiras com base em ações realizadas no Salesforce Billing, permitindo que você simplifique sua
integração do ERP. Instantâneos do saldo financeiro o ajudam a acompanhar alterações de saldo ao longo do tempo e relatar saldos
históricos ou saldos em uma determinada data. Use relatórios do Salesforce e do Tableau para rastrear informações financeiras importantes
e lidar com circunstâncias de dívida incobrável ou antiga em todos os registros afetados por uma ação financeira.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Lightning Experience e ao Salesforce Classic no Salesforce Billing.

Como: Crie uma transação financeira e preencha-a com informações sobre o estado de um registro após uma ação financeira no
Salesforce Billing. Por exemplo, você pode criar uma transação financeira ao publicar uma fatura para um cliente, então criar outra
transação quando o cliente pagar a fatura. Cada transação registra os dados financeiros para a publicação e o pagamento da fatura,
respectivamente.

Quando você salva uma transação financeira relacionada a uma fatura, pagamento, reembolso, nota de crédito ou nota de débito, o
Salesforce Billing cria um instantâneo do saldo financeiro. O instantâneo representa o saldo de uma fatura, pagamento, reembolso, nota
de crédito ou nota de débito ao longo do tempo após uma transação financeira. Você pode revisar os instantâneos do saldo financeiro
para acompanhar as alterações ao saldo da fatura ao longo do tempo.

Recomendamos executar relatórios para visualizar grupos de instantâneos do saldo financeiro filtrados por valores como ID do registro,
entidade jurídica e conta. Esse processo permite que você acompanhe as alterações feitas às principais entidades financeiras ao longo
do ciclo de vida.
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Nota:  Transações financeiras e instantâneos do saldo financeiro são objetos do Salesforce. Porém, estão disponíveis apenas a
usuários do Salesforce Billing.

Alinhe cálculos de cancelamento e emenda com base nos períodos de cobrança
Tornamos mais fácil alinhar cálculos de faturamento cancelados entre o Salesforce CPQ e o Salesforce Billing.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Lightning Experience e ao Salesforce Classic no Salesforce Billing.

Por quê: O Salesforce CPQ e o Salesforce Billing usam diferentes fórmulas para calcular períodos proporcionais. Dependendo dos campos
de faturamento do produto do pedido, o Salesforce Billing pode dividir o prazo geral do seu produto em mais ou menos períodos
proporcionais que o usado no CPQ. Se você cancelar um produto do pedido enquanto o CPQ e o Billing têm números diferentes de
períodos proporcionais, o valor cancelado no Salesforce Billing poderá não ser igual ao valor cancelado no Salesforce CPQ.

Adicionamos o Dia do mês proporcional (mensal + diário do calendário) à configuração do pacote Precisão proporcional da assinatura.
Também adicionamos um dia do mês proporcional à cotação. Enquanto o dia do mês proporcional (mensal + diário proporcional) está
ativo, o Salesforce CPQ calcula os períodos proporcionais com base no dia do mês proporcional da cotação. Se o dia do mês proporcional
da sua cotação corresponder ao dia do mês de faturamento em qualquer pedido resultante, o CPQ e o Billing usarão os mesmos períodos
proporcionais para seu produto do pedido.

Como: Se você quiser alinhar os períodos proporcionais do CPQ e do Billing para que os valores de cancelamento sejam sempre iguais,
selecione Dia do mês proporcional (mensal + diário do calendário). Então vá para a cotação e defina o campo Dia do mês proporcional
para o mesmo valor que o dia do mês de faturamento que você planeja usar para os pedidos da cotação.

Demonstre e funcionalidade de pagamento do Salesforce Billing com adaptadores do gateway
de teste
Agora ficou mais fácil testar os recursos de pagamento do Salesforce Billing e demonstrá-los com parceiros e clientes potenciais. Você
pode fornecer demonstrações de pagamento com um adaptador do gateway de pagamento que não exija uma conexão com um
gateway de pagamento estabelecido.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Lightning Experience e ao Salesforce Classic no Salesforce Billing.

Por quê: Antes, demonstrar ou testar os recursos de pagamento do Salesforce Billing exigia uma conexão com um gateway de pagamento.
Porém, as conexões ao gateway às vezes falhavam se você não tinha acesso a um adaptador de gateway totalmente implementado ou
se a demonstração fazia parte de uma organização de sandbox. Você agora pode configurar um adaptador de gateway de teste que
passe informações de pagamento a um gateway de pagamento de exemplo criado apenas para demonstrações e teste.

O gateway de teste envia uma resposta de falha, sucesso ou indeterminada com base em valores de entrada predefinidos para que você
possa rapidamente demonstrar seus processos de resposta da integração. Você pode rapidamente testar suas integrações ou fornecer
demonstrações para os clientes sem configurar conexões.

Como: Nós fornecemos o código do adaptador do gateway de pagamento de teste como um projeto de software livre e um pacote
não gerenciado. Você pode encontrar mais informações e um guia passo a passo para configurá-lo na Documentação de referência do
adaptador simulado.

Capture pagamentos autorizados externamente no Salesforce Billing
Capture autorizações de pagamento processadas externamente e gerencie-as no Salesforce Billing.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Lightning Experience e ao Salesforce Classic no Salesforce Billing.

Por quê: Antes, a API de pagamento do Salesforce Billing não tinha suporte para capturar autorizações de pagamento de sistemas
externos. Agora você pode registrar uma autorização de pagamento feita em um sistema externo e capturá-la no Salesforce Billing. Você
então pode usar o Salesforce Billing para capturar o pagamento mais tarde e gerenciar o ciclo de vida de pagamento.
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Como: Primeiro, sincronize sua autorização externa com o objeto Autorização de pagamento no Salesforce Billing. Você então pode
usar a API CaptureTransaction, que aceita um registro de autorização de pagamento e o valor de um pagamento para capturar como
seus parâmetros de entrada. Após uma transação bem-sucedida, o Salesforce Billing cria um registro de pagamento adiado. O registro
de pagamento tem uma relação com o registro de autorização de pagamento. A API CaptureTransaction também envia de volta uma
resposta com uma mensagem de sucesso.

Se a transação tiver falhado, a API CaptureTransaction enviará de volta uma resposta com uma mensagem de erro.

A lógica de criação do período de faturamento foi atualizada
Corrigimos um problema em que o Salesforce Billing calculava os períodos de faturamento incorretamente. Antes, o Salesforce Billing
criaria períodos de faturamento incorretos após um período em que o mês final não continha o dia do mês de faturamento do produto
do pedido. Os períodos de faturamento de compensação causariam saldos da linha de fatura inesperados para os clientes.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Lightning Experience e ao Salesforce Classic no Salesforce Billing.

Por quê: Às vezes, um período de cobrança cai em um mês que não contém o número exato dos campos Dia do mês de faturamento
ou Dia do mês de faturamento substituto. Nesses casos, o Salesforce Billing coloca incorretamente a data de término do produto do
pedido no dia final do mês. Porém, essa configuração impede o próximo período de faturamento de ter uma data de início igual ou
próxima do dia do mês de faturamento.

Por exemplo, você tem um produto do pedido mensal que vai de 25/01/20 a 24/06/20 com dia do mês de faturamento definido como
31. Vamos analisar as cinco primeiras linhas da fatura que o produto do pedido gera.

Antes da correção

• Período 1: 25/01/20 a 30/01/20

– Esse período parcial permite que o próximo período comece no dia do mês de faturamento conforme esperado.

• Período 2: 31/01 a 29/02

– O Salesforce Billing define a data de término como 29/02 porque fevereiro não tem o dia 31. Porém, essa configuração faz
o próximo período começar em 01/03, em vez de em 29/02, como o esperado.

• Período 3: 01/03 a 30/03

• Período 4: 31/03 a 30/04

– O Salesforce Billing define a data de término como 30/04 porque abril não tem o dia 31. Porém, essa configuração faz o
próximo período começar em 01/05, em vez de em 30/04, como o esperado.

• Período 5: 01/05 a 30/05

No Salesforce Billing Winter '21 e posteriores, o segundo e o quarto períodos de faturamento terminam um dia antes do último dia do
mês. Essa configuração permite que o terceiro e o quinto períodos comecem no dia mais próximo do dia do mês de cobrança daquele
mês, conforme esperado.

Após a correção

• Período 1: 25/01/20 a 30/01/20

• Período 2: 31/01/2020 a 28/02/2020

• Período 3: 29/02/2020 a 30/03/2020

– O dia 29 é o mais próximo em fevereiro do seu dia do mês de faturamento.

• Período 4: 31/03/2020 a 29/04/2020

• Período 5: 30/04/2020 a 30/05/2020

– O dia 30 é o mais próximo em abril do seu dia do mês de faturamento.
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Outras alterações no Sales Cloud
Conheça outras alterações que fizemos para melhorar a usabilidade.

NESTA SEÇÃO:

Analisar a configuração de rastreamento de email no nível da organização para o Salesforce Inbox (atualização)

Essa atualização corrige uma inconsistência quando o rastreamento de email do Salesforce Inbox é desabilitado, mas os recursos
de rastreamento ainda estão disponíveis a usuários e as informações de rastreamento ainda são coletadas.

Analisar a configuração de rastreamento de email no nível da organização para o
Salesforce Inbox (atualização)
Essa atualização corrige uma inconsistência quando o rastreamento de email do Salesforce Inbox é desabilitado, mas os recursos de
rastreamento ainda estão disponíveis a usuários e as informações de rastreamento ainda são coletadas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Inbox, disponível por um valor adicional nas edições Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer e sem custo nas edições Essentials.

Quando: A Salesforce impõe essa atualização na Winter '21, patch 14. Para obter a data principal de upgrade de versão para a sua
instância, acesse Status de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção.

Por quê: Com essa atualização, a configuração Rastreamento de email na página Assistente de configuração do Inbox reflete corretamente
se o recurso está habilitado ou desabilitado. Quando desabilitados, os recursos de rastreamento de email não estão disponíveis a usuários
do Inbox e o Salesforce não coleta nenhuma informação sobre o engajamento do destinatário com um email.

Como: Se a configuração Rastreamento de email estiver habilitada, não haverá alteração à sua organização. Os representantes ainda
podem usar os recursos de rastreamento no Inbox. Se a configuração estiver desabilitada ou você escolher defini-la como desabilitada,
essa atualização desativará os recursos de rastreamento. Informações de rastreamento não são mais coletadas.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações de versão

Setores: Gerenciamento de documento, previsões, otimização de
serviço público e muito mais

Nossas soluções específicas do setor trabalham ainda mais duro no Winter '21 para aproximar você de seus clientes. O Health Cloud traz
o gerenciamento de documentos simplificado para admissão do paciente, junto com as funcionalidades de gerenciamento de inventário
e previsões de vendas. O Financial Services Cloud revela um novo modelo de portal de comunidade, compartilhamento de dados em
conformidade e melhores distribuições de registro. A Consumer Goods Cloud o ajuda a planejar visitas à loja e manter as prateleiras
estocadas, enquanto a Manufacturing Cloud lhe dá mais controle sobre descontos e previsões da conta. Nosso novo mecanismo de
processamento de dados trabalha nos bastidores para ajudá-lo a aproveitar os dados do Salesforce para um maior impacto aos negócios.
Além disso tudo, conheça a mais nova adição à nossa linha de soluções específicas do setor: Base do setor público, com suporte avançado
para usuários e provedores de serviço do governo!
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NESTA SEÇÃO:

Health Cloud: Automação de documentos e gerenciamento de inventário inteligente

A admissão de paciente é uma das principais dificuldades para um fornecer um atendimento médico eficiente. Nossos recursos de
gerenciamento de indicação e documentos facilitam a correspondência de pacientes com os programas e serviços de que eles
precisam. O recurso Vendas inteligentes também foi aprimorado para ajudar os representantes de vendas a realizar trabalho em
campo com gerenciamento de inventário no aplicativo móvel e na serialização do produto.

Financial Services Cloud: Novo modelo do portal da comunidade, compartilhamento de dados em conformidade, distribuições de
registro aprimoradas e mais novidades incríveis

Aprimore a experiência do cliente com o novo portal de Serviços financeiros. Use Compartilhamento de dados em conformidade
para melhorar sua conformidade com regulamentos de privacidade e políticas da empresa. Dê a seus usuários uma visão consolidada
de todos os casos de uma família distribuindo registros de caso no nível da família. Acelere distribuições de registro em lote com a
nova configuração personalizada Configuração de distribuição de registro.

Soluções do setor público: gerenciamento de licenciamento e permissões mais fácil, rápido e transparente (disponível ao público
em geral)

Soluções do setor público, criada na plataforma do Salesforce, traz os benefícios da transformação digital a governos e agências
públicas. Agora você pode criar processos mais simples, rápidos e transparentes que encantam seus clientes e funcionários.

Nuvem de bens de consumo: Entrega direta da loja, recomendações de visita e muito mais

Garanta que os representantes de vendas visitem as lojas certas na hora certa com visitas recomendadas do Einstein. Use tarefas de
entrega para manter os produtos em estoque nas lojas. Ajude seus gerentes de vendas e representantes de campo a manterem-se
ágeis com objetos de Bens de consumo agora disponíveis em dispositivos móveis.

Manufacturing Cloud: Descontos (piloto) e previsões da conta aprimoradas

Execute programas de descontos com base em volume e receita com o Gerenciamento de descontos. Gerencie programas de
desconto e calcule pagamentos no contexto trabalhando com seus dados do Salesforce incluindo pedidos e produtos. Execute
cálculos de desconto de modo flexível, crie confiança entre os parceiros e analise informações de pagamento no fim do prazo ou a
qualquer momento. Defina o período de renovação do acordo de vendas. Selecione acordos de vendas para previsões da conta.
Use a probabilidade e as agendas de produto de oportunidades para calcular o valor das métricas da oportunidade em previsões
da conta.

Gerenciamento em lote: processamento de grandes volumes de dados com poucos cliques (piloto)

Processe milhões de registros em sua organização do Salesforce usando o Gerenciamento em lote. Acompanhe o status e a integridade
de trabalhos em lote usando Monitorar serviços do fluxo de trabalho.

Mecanismo de processamento de dados: transforme os dados na sua organização de uma maneira totalmente nova (piloto)

Extraia dados de objetos padrão e objetos personalizados em sua organização do Salesforce e transforme-os com base em suas
necessidades comerciais. Então atualize ou crie registros com os dados transformados.

Gerenciamento de resposta à emergência para saúde pública

O Gerenciamento de resposta à emergência de saúde pública possui novos requisitos de compatibilidade para suas organizações
do Salesforce antes que elas possam processar a atualização por push para a versão Winter '21.

Health Cloud: Automação de documentos e gerenciamento de inventário
inteligente
A admissão de paciente é uma das principais dificuldades para um fornecer um atendimento médico eficiente. Nossos recursos de
gerenciamento de indicação e documentos facilitam a correspondência de pacientes com os programas e serviços de que eles precisam.
O recurso Vendas inteligentes também foi aprimorado para ajudar os representantes de vendas a realizar trabalho em campo com
gerenciamento de inventário no aplicativo móvel e na serialização do produto.
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NESTA SEÇÃO:

Pré-requisitos para atualização para Winter '21

O Health Cloud possui novos requisitos de compatibilidade para suas organizações do Salesforce antes que elas possam processar
a atualização por push para a versão Winter '21. Para que todas as atualizações futuras sejam bem-sucedidas, você deve habilitar a
proteção de dados e detalhes privacidade para seus registros.

Automação de documentos inteligente: Simplificar a admissão para serviços e suporte ao paciente

Reduza o tempo que leva para transferir um paciente para a assistência de que ele precisa. Passe diretamente de receber um
documento para criar um registro do paciente ou inscrever o paciente em um programa, tudo em uma interface fácil de usar.

Vendas inteligentes: Gerenciamento de inventário de campo em dispositivos móveis, serialização de produto e muito mais

Vendas inteligentes estão ainda melhores com suporte adicional para serialização de produto e gerenciamento de inventário de
campo no seu telefone. Seus representantes agora podem gerenciar o inventário de modo dinâmico usando o aplicativo móvel
Vendas inteligentes. Eles também podem acompanhar produtos entre visitas e transferir solicitações usando números de série.

Personalizar aplicativos de saúde para casos de uso com aprimoramentos do Einstein Analytics para Healthcare

O aplicativo Einstein Analytics para Healthcare agora pode ser personalizado por caso de uso. Você pode instalar apenas os painéis
para os dados que usa em sua organização e nada extra.

O Health Cloud tem objetos novos e alterados

Acesse mais dados por meio desses objetos novos e alterados do Health Cloud

O Health Cloud tem novos componentes do Criador de aplicativos

Crie ou personalize suas páginas do Health Cloud com esses novos componentes no Criador de aplicativo Lightning.

Pré-requisitos para atualização para Winter '21
O Health Cloud possui novos requisitos de compatibilidade para suas organizações do Salesforce antes que elas possam processar a
atualização por push para a versão Winter '21. Para que todas as atualizações futuras sejam bem-sucedidas, você deve habilitar a proteção
de dados e detalhes privacidade para seus registros.

Como:

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

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

Automação de documentos inteligente: Simplificar a admissão para serviços e suporte
ao paciente
Reduza o tempo que leva para transferir um paciente para a assistência de que ele precisa. Passe diretamente de receber um documento
para criar um registro do paciente ou inscrever o paciente em um programa, tudo em uma interface fácil de usar.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited em que o Health Cloud está habilitado.

Quem: Para usar esse recurso, você deve ter a licença do Health Cloud provisionada no Salesforce.

• Todos os usuários precisam das licenças do conjunto de permissões do Health Cloud e da Plataforma do Health Cloud.

• O coordenador de admissão precisa das permissões Visualizar instalação e configuração, Lista de verificação de documentos e Health
Cloud Foundation.

• Os usuários precisam de acesso integral aos objetos Item da lista de verificação do documento, Documento recebido e Resultado
da leitura de documento do OCR.
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Por quê: Com base na plataforma do Salesforce, a automação de documentos inteligente suporta um menor tempo para entrar no
mercado com um conjunto robusto de recursos. A inteligência artificial habilitada pelo Einstein permite que você desenvolva seus
próprios algoritmos de pontuação e use tecnologia OCR. Você pode empacotar ofertas de seu ecossistema de parceiros, como verificação
de elegibilidade ou integração. Também há um novo tipo de relatório padrão que pode ser usado para acompanhar o progresso de
seus documentos.

NESTA SEÇÃO:

Processar melhor os documentos recebidos

Gostando ou não, há muita papelada envolvida em preparar um paciente para um programa de cuidados. Não podemos reduzir o
número de documentos que você precisa processar, mas facilitamos seu trabalho reunindo todos eles em um só lugar. Não é mais
preciso alternar entre faxes, emails e papel.

Entenda indicações

O Health Cloud oferece um espaço de trabalho consolidado para todas as fontes de indicação. Aumente a satisfação do provedor
e do paciente acelerando os tempos de processamento para indicações, aumentando as taxas de conversão e reduzindo erros.

Criptografar dados em documentos de admissão

Para maior segurança e conformidade, considere usar a Criptografia de plataforma para proteger dados extraídos de documentos
recebidos como parte do processo de admissão de assistência de saúde.

Processar melhor os documentos recebidos
Gostando ou não, há muita papelada envolvida em preparar um paciente para um programa de cuidados. Não podemos reduzir o
número de documentos que você precisa processar, mas facilitamos seu trabalho reunindo todos eles em um só lugar. Não é mais
preciso alternar entre faxes, emails e papel.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited em que o Health Cloud está habilitado.

Quem: Para usar esse recurso, você deve ter a licença do Health Cloud provisionada no Salesforce.

Por quê: Quando um coordenador de admissão leva um paciente para um serviço de saúde a domicílio ou um gerente de caso inscreve
um paciente em um programa, encaminhar os documentos e faxes necessários por um sistema de terceiros pode levar a uma experiência
fragmentada. Todas essas etapas manuais podem aumentar a chance de erros e atrasos. Agora, todas essas informações estão integradas
em listas de verificação de documentos pré-configuradas para que os profissionais possam colocá-las em ordem para os pacientes de
modo eficiente e preciso.

Entenda indicações
O Health Cloud oferece um espaço de trabalho consolidado para todas as fontes de indicação. Aumente a satisfação do provedor e do
paciente acelerando os tempos de processamento para indicações, aumentando as taxas de conversão e reduzindo erros.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited em que o Health Cloud está habilitado.

Quem: Para usar esse recurso, você deve ter a licença do Health Cloud provisionada no Salesforce. Os usuários precisam das licenças
do conjunto de permissões do Health Cloud e da Plataforma do Health Cloud.

Por quê: Roteamento mais fácil de faxes e documentos digitais permitem que você agregue dados e integre mais valor aos
relacionamentos do provedor responsável pela indicação.

Criptografar dados em documentos de admissão
Para maior segurança e conformidade, considere usar a Criptografia de plataforma para proteger dados extraídos de documentos
recebidos como parte do processo de admissão de assistência de saúde.
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Quem: Administradores com as licenças do conjunto de permissões Health Cloud Platform e Criptografia da plataforma do Shield podem
criptografar campos nos campos do Health Cloud.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited em que o Health Cloud está habilitado.

Por quê:

O objeto Resultado da digitalização de documento OCR contém informações do paciente, como diagnósticos ou prescrições, extraídas
de documentos usados no processo de admissão do paciente. O campo ExtractedValues  nesse objeto é criptografável.

O campo possui o tipo StringPlusClob  com um comprimento máximo de 131072.

CONSULTE TAMBÉM:

https://help.salesforce.com/articleView?id=admin_salesforce_shield.htm

Vendas inteligentes: Gerenciamento de inventário de campo em dispositivos móveis,
serialização de produto e muito mais
Vendas inteligentes estão ainda melhores com suporte adicional para serialização de produto e gerenciamento de inventário de campo
no seu telefone. Seus representantes agora podem gerenciar o inventário de modo dinâmico usando o aplicativo móvel Vendas
inteligentes. Eles também podem acompanhar produtos entre visitas e transferir solicitações usando números de série.

NESTA SEÇÃO:

Gerencie seu inventário em qualquer lugar

Os representantes agora podem gerenciar o inventário em campo usando o aplicativo móvel Vendas inteligentes, em vez de
carregarem um laptop por aí. Além de agendamentos de visita, os representantes têm acesso às funções de criação de visita,
solicitações de transferência e projeções de escassez de produto, tudo na conveniência do telefone.

Rastrear produtos usando números de série

Seus representantes são responsáveis pelos produtos que processam. Se os seus produtos forem serializados, os representantes
agora poderão usar esses números de série em transferências de produto e autorizações de pedido.

Rastreie números de série em pedidos autorizados em uma visita

Atualizamos o fluxo de Autorização do pedido para dar suporte a produtos serializados. Um leitor de código de barras é integrado
ao fluxo para tornar mais fácil para os representantes registrarem números de série nos pedidos autorizados em uma visita.

Mantenha-se a par das solicitações de transferência com notificações de publicação do Chatter

As solicitações de transferência têm menos chances de passarem despercebidas agora que notificações do Chatter automatizadas
são publicadas quando uma solicitação é gerada ou atualizada. Quando um representante gera uma solicitação de transferência, o
representante que a recebe vê uma publicação do Chatter o notificando da solicitação e seus detalhes. De modo similar, quando
um representante atualiza uma solicitação como aceita, rejeitada ou recebida, o outro representante recebe uma publicação do
Chatter o notificando dos detalhes.

Outras alterações a Vendas inteligentes

Fizemos mais algumas alterações a Vendas inteligentes que melhoram a capacidade de uso.

Gerencie seu inventário em qualquer lugar
Os representantes agora podem gerenciar o inventário em campo usando o aplicativo móvel Vendas inteligentes, em vez de carregarem
um laptop por aí. Além de agendamentos de visita, os representantes têm acesso às funções de criação de visita, solicitações de
transferência e projeções de escassez de produto, tudo na conveniência do telefone.
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Onde: Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise e Unlimited
em que o Health Cloud está habilitado.

Quem: Para usar Intelligent Sales (Vendas inteligentes) para Health Cloud, os usuários e a organização do Salesforce devem ter as licenças
do Health Cloud e do Complemento do Health Cloud provisionadas.

Por quê: Temos quatro páginas no aplicativo móvel que ajudam os representantes a gerenciar o inventário com eficiência.

• Minhas visitas: veja os compromissos da visita e o status da escassez para o período selecionado. Agende visitas em qualquer lugar.

• Meus produtos: Obtenha informações detalhadas sobre projeções de escassez com base na visita e o risco à receita associado. Solicite
transferências de produto conforme necessário.

• Caixa de entrada de solicitação: visualize e aja quanto às solicitações de transferência recebidas.

• Solicitações enviadas: visualize o status de solicitações de transferência enviadas e marque os produtos como recebidos depois que
uma solicitação de transferência é concluída.

Como: Habilite as preferências de organização de Gerenciamento de inventário da visita e Intelligent Sales (Vendas inteligentes).

Rastrear produtos usando números de série
Seus representantes são responsáveis pelos produtos que processam. Se os seus produtos forem serializados, os representantes agora
poderão usar esses números de série em transferências de produto e autorizações de pedido.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise e Unlimited
em que o Health Cloud está habilitado.

Quem: Para usar Intelligent Sales (Vendas inteligentes) para Health Cloud, os usuários e a organização do Salesforce devem ter as licenças
do Health Cloud e do Complemento do Health Cloud provisionadas.

Por quê: Associar números de série a produtos o ajuda a acompanhar a movimentação de produtos em transferências e visitas cirúrgicas.
Um leitor de código de barras no aplicativo móvel permite aos representantes ler rapidamente os produtos. Adicione números de série
aos produtos usando o aplicativo de desktop, então os representantes poderão usar esses números de série em visitas e transferências
no aplicativo móvel.
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Como: Habilite as preferências de organização de Gerenciamento de inventário da visita e Intelligent Sales (Vendas inteligentes).

Nota:

• Para usar o leitor de código de barras, o dispositivo móvel usado deve ter uma câmera. O aplicativo para desktop não tem
suporte para o leitor de código de barras.

• Na leitura de código de barras, o aplicativo para Android usa a biblioteca Zebra Crossing. O aplicativo para iOS usa as bibliotecas
integradas da Apple, exceto pela AVMetadataObjectTypeFace. Consulte detalhes em AVMetadataObjectType.

Rastreie números de série em pedidos autorizados em uma visita
Atualizamos o fluxo de Autorização do pedido para dar suporte a produtos serializados. Um leitor de código de barras é integrado ao
fluxo para tornar mais fácil para os representantes registrarem números de série nos pedidos autorizados em uma visita.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise e Unlimited
em que o Health Cloud está habilitado.

Quem: Para usar Intelligent Sales (Vendas inteligentes) para Health Cloud, os usuários e a organização do Salesforce devem ter as licenças
do Health Cloud e do Complemento do Health Cloud provisionadas.

Como: Adicione o fluxo Autorização do pedido ao modelo de plano de ação configurado para visitas.

Mantenha-se a par das solicitações de transferência com notificações de publicação do Chatter
As solicitações de transferência têm menos chances de passarem despercebidas agora que notificações do Chatter automatizadas são
publicadas quando uma solicitação é gerada ou atualizada. Quando um representante gera uma solicitação de transferência, o
representante que a recebe vê uma publicação do Chatter o notificando da solicitação e seus detalhes. De modo similar, quando um
representante atualiza uma solicitação como aceita, rejeitada ou recebida, o outro representante recebe uma publicação do Chatter o
notificando dos detalhes.
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Onde: Essas alterações se aplicam ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise e Unlimited
em que o Health Cloud está habilitado.

Quem: Para usar Intelligent Sales (Vendas inteligentes) para Health Cloud, os usuários e a organização do Salesforce devem ter as licenças
do Health Cloud e do Complemento do Health Cloud provisionadas.

Como: Habilite as preferências de organização de Gerenciamento de inventário da visita e Intelligent Sales (Vendas inteligentes).

Outras alterações a Vendas inteligentes
Fizemos mais algumas alterações a Vendas inteligentes que melhoram a capacidade de uso.

• O cronograma de visita é renomeado como Minhas visitas no aplicativo móvel.

• Quatro atalhos globais na parte inferior da tela no aplicativo móvel o levam para Minhas visitas, Meus produtos, Caixa de entrada
de solicitação e Solicitações enviadas de qualquer lugar no aplicativo Vendas inteligentes.

• Defina o filtro para Hoje e a página Minhas visitas mostrará um mapa com os locais da visita no aplicativo móvel.

• A opção Recalcular é removida da guia Produtos na página Visitas e da guia Inventário na página Produtos. Os números de inventário
agora são atualizados sempre que um evento que afeta o inventário ocorre.

• Os componentes Projeção de disponibilidade de produto e Minhas visitas agora permite filtrar visitas e escassez para até 90 dias.

• Você não pode mais marcar uma solicitação de transferência como recebida no registro de transferência do produto. Marque uma
solicitação como recebida na página Solicitações enviadas do aplicativo móvel Vendas inteligentes para atualizar automaticamente
o registro de transferência de produto.

Personalizar aplicativos de saúde para casos de uso com aprimoramentos do Einstein
Analytics para Healthcare
O aplicativo Einstein Analytics para Healthcare agora pode ser personalizado por caso de uso. Você pode instalar apenas os painéis para
os dados que usa em sua organização e nada extra.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Enterprise e Unlimited
em que o Health Cloud está habilitado. O Analytics para Healthcare é apenas para usuários do Salesforce Health Cloud.

Quem: Para criar um aplicativo usando o modelo do Einstein Analytics para Healthcare, é necessário ter uma licença do complemento
Healthcare Analytics Plus.

Por quê:  Personalize os dados que deseja ver em seu modelo do Analytics para Healthcare selecionando instalar os casos de uso de
Planos de saúde, Solicitações de atendimento, Indicações, Pacientes e Visitas cirúrgicas. Se não estiver usando um ou mais desses casos
de uso em sua organização do Salesforce, poderá retirá-los para obter uma visualização mais clara dos dados que deseja ver. Os
aprimoramentos nos painéis de Indicações permitem que você selecione entre dias e horas ao filtrar indicações abertas.

Como: No Analytics Studio, clique em Criar e selecione Aplicativo. Localize e selecione o Analytics para Healthcare. Então siga as
instruções no assistente para criar seu aplicativo. Use a seleção Personalizar no assistente para personalizar os casos de uso em seu
aplicativo.

O Health Cloud tem objetos novos e alterados
Acesse mais dados por meio desses objetos novos e alterados do Health Cloud

Health Cloud
Agrupar conjuntos de código relacionados

Use o novo objeto CodeSetBundle.
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Armazene informações detalhadas sobre o nome de uma pessoa
Use o novo objeto PersonName.

Especifique a classificação de preferência do número de contato de uma pessoa
Use o novo campo PreferenceRank  no objeto ContactPointPhone.

Especifique o tipo de uso pra o número de contato de uma pessoa
Use o novo campo UsageType  no objeto ContactPointPhone.

Gerenciamento de documentos inteligente
Gire, divida e extraia texto de documentos fornecidos pelo usuário.

Use o novo objeto ReceivedDocument.

Associe um documento fornecido pelo usuário com um item da lista de verificação do documento.
Use o novo campo de pesquisa ReceivedDocument  no objeto DocumentChecklistItem.

Intelligent Sales (Vendas inteligentes)
Marque produtos como prontos para serialização

Use o novo campo IsSerialized  no objeto Product2.

Especifique as datas em que seus representantes precisam que as transferências de produto aconteçam
Use o campo NeedByDate  no objeto ProductRequest.

Conecte um registro de solicitação de produto a um registro de transferência do produto
Use os campos ProductRequestLineItemNumber, NeedByDate, ParentId, Product2Id  e
QuantityRequested  no objeto ProductRequestLineItem.

Associe números de série a produtos
Use o novo objeto SerializedProduct.

Indicações de pacientes
O Health Cloud adicionou campos personalizados ao objeto Lead padrão para suportar indicações de pacientes.

Prever a data de alta hospitalar de um paciente
Use o novo campo AnticipatedDischargeDate  no objeto Lead.

Registrar a data de alta hospitalar real de um paciente
Use o novo campo DischargeDate  no objeto Lead.

Armazenar informações de contato de emergência para um paciente
Use os novos campos EmergencyContactFirstName, EmergencyContactLastName  e
EmergencyContactPhone  no objeto Lead.

Especificar a conexão de um contato de emergência com o paciente
Use o novo campo EmergencyContactRelationship  no objeto Lead.

Registrar a data de uma interação pessoal com um paciente
Use o novo campo FacetoFaceEncounterDate  no objeto Lead.

Armazenar o gênero de um paciente
Use o novo campo Gender  no objeto Lead.

Especificar se um paciente pode sair de casa
Use o novo campo Homebound  no objeto Lead.
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Especificar o idioma falado principal de um paciente
Use o novo campo Language  no objeto Lead.

Registrar o provedor de saúde de um paciente
Use o novo campo PrimaryCareProvider  no objeto Lead.

Registrar o diagnóstico de um paciente
Use o novo campo PrimaryDiagnosisDescription  no objeto Lead.

Registrar o motivo de um paciente não ser qualificado para uma indicação
Use o novo campo ReasonforDisqualification  no objeto Lead.

Registrar a data em que um paciente foi admitido
Use o novo campo ReferrerAdmitDate  no objeto Lead.

Armazenar informações sobre o provedor que indicou um paciente
Use os novos campos ReferringContactName  e ReferringContactPhone  no objeto Lead.

Armazenar o número de Identificador Nacional de Provedores do provedor que indicou um paciente
Use o novo campo ReferringNPI  no objeto Lead.

Armazenar um diagnóstico secundário para um paciente indicado
Use o novo campo SecondaryDiagnosisDescription  no objeto Lead.

Especificar o provedor de seguro secundário de um paciente
Use o novo campo SecondaryInsurance  no objeto Lead.

Armazenar o ID de seguro secundário de um paciente
Use o novo campo SecondaryInsuranceID  no objeto Lead.

Registrar o provedor que assinou a solicitação de indicação
Use o novo campo SigningProvider  no objeto Lead.

Armazenar o número de Seguridade social de um paciente
Use o novo campo SSN  no objeto Lead.

Registrar a data em que o atendimento iniciou
Use o novo campo Start/ResumptionofCareDate  no objeto Lead.

O Health Cloud tem novos componentes do Criador de aplicativos
Crie ou personalize suas páginas do Health Cloud com esses novos componentes no Criador de aplicativo Lightning.

Aplicativo móvel de Vendas inteligentes
Veja casos em aberto e pedidos em aberto na conta que seu representante está visitando

Use o novo componente Informações da conta da visita – Health Cloud. Você pode adicionar esse componente a páginas de registro
da visita para dispositivos móveis.

Veja os produtos adicionados a uma visita
Use o novo componente Produtos da visita – Health Cloud. Você pode adicionar esse componente a páginas de registro da visita
para dispositivos móveis.
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Financial Services Cloud: Novo modelo do portal da comunidade,
compartilhamento de dados em conformidade, distribuições de registro
aprimoradas e mais novidades incríveis
Aprimore a experiência do cliente com o novo portal de Serviços financeiros. Use Compartilhamento de dados em conformidade para
melhorar sua conformidade com regulamentos de privacidade e políticas da empresa. Dê a seus usuários uma visão consolidada de
todos os casos de uma família distribuindo registros de caso no nível da família. Acelere distribuições de registro em lote com a nova
configuração personalizada Configuração de distribuição de registro.

NESTA SEÇÃO:

Hipoteca para Financial Services Cloud: Experiência do cliente aprimorada com comunidade pré-criada e novo fluxo

Configure e aplique a marca ao Portal do cliente de Serviços financeiros para reduzir o tráfego no call center permitindo que os
mutuários solicitem seus empréstimos. Use uma API simplificada de um único URL para criar ou atualizar uma solicitação de
empréstimo no Salesforce ou em um sistema de origem de empréstimo externo. A API de negócios de hipoteca também pode
inserir e atualizar registros de Conta e oportunidade, que antes exigiam chamadas à API separadas.

Seguro para Financial Services Cloud: Visão consolidada das apólices da família, filtro de tipo de registro em apólices e suporte para
relacionamentos da conta

Adicione o componente de Apólice aprimorado à página Família para dar aos agentes uma visão geral de todas as apólices em uma
família. Novas opções no componente Apólice lhe dão mais controle sobre as informações que você deseja exibir no componente.
Agora também damos suporte a relacionamentos da conta em objetos de Seguro principais para permitir que você gerencie
facilmente o acesso de usuários externos a registros de seguro.

Gestão patrimonial para Financial Services Cloud: Novos recursos de previsão

Use os novos aplicativos de Previsão no Einstein Analytics para aumentar suas funcionalidades de a Gestão patrimonial. Desenvolvido
com histórias do Einstein Discovery, os novos aplicativos de Previsão criam previsões sobre a rotatividade de contas dos clientes e
a probabilidade de expandir os ativos da conta.

Compartilhamento de dados em conformidade: Configuração de compartilhamento de dados avançado para melhorar a conformidade
(GA)

Aumente a conformidade com regulamentos de compartilhamento de dados e políticas da empresa usando o novo recurso
Compartilhamento de dados em conformidade (CDS). Controle as informações que são compartilhadas e com quem sem escrever
código complexo.

Centro de relacionamento acionável: Gerenciar relacionamentos complexos e listas relacionadas

Crie e edite relacionamentos de contato e da conta e outros registros relacionados em uma interface conveniente usando o Centro
de relacionamento acionável (ARC). O ARC exibe uma visão geral de relacionamentos complexos e listas relacionadas. Agora você
pode criar e editar relacionamentos e registros relacionados para a mesma interface. O ARC agora faz quase tudo que o componente
Mapa de relacionamento pode fazer, e também exibe listas relacionadas.

Mantenha a produtividade com componentes do Lightning do Financial Services Cloud para dispositivos móveis

Aumente a produtividade dos usuários remotos incluindo os componentes do Lightning do Financial Services Cloud no aplicativo
Salesforce móvel.

Distribuições de registro para o Financial Services Cloud

Melhore o desempenho da distribuição de registros com esses aprimoramentos.

avceAcelerar cálculos de data de interação

Os campos de Visualizar data da última e da próxima interação são atualizados mais rapidamente do que antes. Ative os novos tipos
de metadados Usar acionadores padrão para tarefas e eventos para acelerar cálculos de data de interação para esses objetos.
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Criptografe campos do documento de identidade

Você agora pode criptografar em documentos que você usa para identificar clientes do Financial Services Cloud. Quando você
criptografa os campos Número do documento, Data de emissão e Data de expiração, adiciona outra camada de proteção aos dados
que seus clientes confiaram a você.

Campos de objeto de nuvem do Financial Services Cloud novos e alterados

Faça mais com os objetos novos e atualizados do Financial Services Cloud.

Tipos de metadados do Financial Services Cloud novos e alterados

Faça mais com os tipos de metadados novos e alterados.

API REST

A API REST do Financial Services Cloud inclui chamadas aprimoradas.

Hipoteca para Financial Services Cloud: Experiência do cliente aprimorada com
comunidade pré-criada e novo fluxo
Configure e aplique a marca ao Portal do cliente de Serviços financeiros para reduzir o tráfego no call center permitindo que os mutuários
solicitem seus empréstimos. Use uma API simplificada de um único URL para criar ou atualizar uma solicitação de empréstimo no
Salesforce ou em um sistema de origem de empréstimo externo. A API de negócios de hipoteca também pode inserir e atualizar registros
de Conta e oportunidade, que antes exigiam chamadas à API separadas.

NESTA SEÇÃO:

Use uma comunidade de Serviços financeiros para acelerar o processamento de empréstimo e dar autonomia aos agentes de crédito

Permita que os clientes gerenciem as próprias solicitações de hipoteca e contas financeiras usando uma comunidade do Portal do
cliente de Serviços financeiros pré-criada. Os mutuários podem solicitar empréstimos, carregar documentos, monitorar o status da
solicitação e visualizar perguntas frequentes. Para solicitar ajuda com solicitações ou empréstimos, os clientes podem registrar um
caso, que é integrado perfeitamente ao gerenciamento de caso do Salesforce e ao Chatter.

Novo fluxo do Financial Services Cloud e Componente de tela de fluxo

O novo modelo de fluxo padrão Criar um caso permite aos clientes criar um caso de atendimento ao cliente com base em uma
conta financeira, empréstimo ou outra circunstância. Os novos componentes Tela de fluxo, Lista de opções de botão do ID da conta
e Visão de resumo da seção dão mais opções para exibir e coletar informações em fluxos de tela.

Use o novo componente Visualização resumida do Criador de aplicativo Lightning

Adicione serviços financeiros ou resumo de solicitação de empréstimo a layouts de página no Criador de aplicativo Lightning. Use
o componente Visualização resumida, que contém registros que correspondem a seções da Solicitação universal de empréstimo
residencial nos layouts de página de Solicitação de empréstimo residencial.

Receba notificações de alterações de registros de objeto de hipoteca

Com a Captura de alteração de dados, você agora pode receber notificações de alterações de registro para objetos de Hipoteca.

Crie ou atualize solicitações de empréstimo e insira e atualize registros de um único ponto de extremidade

A API de hipoteca nova e aprimorada simplifica as APIs com relação à versão anterior. Com ela, você pode criar ou atualizar um
Salesforce ou solicitação de empréstimo adquirida externamente do mesmo URL. Um ponto de extremidade de inserção e atualização
permite que você corrija entradas para criar registros de Conta e oportunidade no Salesforce.

Criar uma solução de tolerância de empréstimo

Atenda ao alto volume de solicitações de modificações de empréstimo causado pela economia na pandemia da COVID-19. As
ferramentas entre nuvens do Salesforce fornecem canais digitais para lidar com as necessidades do mutuário de modo ágil enquanto
reduzem o tráfego para centrais de atendimento e adiciona visibilidade ao processo.
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Analytics para Hipoteca: Aumente as vendas com o aplicativo Analytics para Hipoteca

O Analytics para Hipoteca permite que gerentes e agentes de crédito aumentem as vendas de hipoteca ajudando-os a priorizar os
leads do cliente e as solicitações de hipoteca nas quais focar.

Use uma comunidade de Serviços financeiros para acelerar o processamento de empréstimo e
dar autonomia aos agentes de crédito
Permita que os clientes gerenciem as próprias solicitações de hipoteca e contas financeiras usando uma comunidade do Portal do cliente
de Serviços financeiros pré-criada. Os mutuários podem solicitar empréstimos, carregar documentos, monitorar o status da solicitação
e visualizar perguntas frequentes. Para solicitar ajuda com solicitações ou empréstimos, os clientes podem registrar um caso, que é
integrado perfeitamente ao gerenciamento de caso do Salesforce e ao Chatter.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce móvel nas edições Professional,
Performance e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado.

Por quê: A comunidade baseada em nuvem agrega valor para todos. Os mutuários podem rapidamente solicitar empréstimos, carregar
os documentos necessários e navegar em artigos da base de conhecimento. Os agentes de crédito podem acelerar o processamento e
trabalhar com as partes interessadas para aprovar título, seguro e outros marcos. A comunidade tem suporte para a criação e o
gerenciamento de caso por autoatendimento, incluindo solicitações de tolerância.

Como: Crie e aplique a marca a um portal do cliente de Serviços financeiros por autoatendimento comum novo modelo de comunidade.
Então personalize a jornada do cliente com os componentes de tela de fluxo de hipoteca.

NESTA SEÇÃO:

Configure uma comunidade de autoatendimento com o novo Portal do cliente de Serviços financeiros

Ofereça uma experiência de conta financeira e solicitação de empréstimo autoguiada para seus clientes configurando o portal do
cliente de Serviços financeiros. Habilite componentes pré-criados para iniciar uma solicitação de empréstimo, navegar nos artigos
da base de conhecimento, exibir resumos de solicitações e iniciar um fluxo de autoatendimento para solicitar ajuda.

Personalize sua comunidade com novos componentes de serviços financeiros

Três novos componentes da tela de fluxo adicionam poder e flexibilidade às suas interações de fluxo de tela com os usuários e estão
disponíveis no Criador de experiências.

Configure uma comunidade de autoatendimento com o novo Portal do cliente de Serviços financeiros

Ofereça uma experiência de conta financeira e solicitação de empréstimo autoguiada para seus clientes configurando o portal do cliente
de Serviços financeiros. Habilite componentes pré-criados para iniciar uma solicitação de empréstimo, navegar nos artigos da base de
conhecimento, exibir resumos de solicitações e iniciar um fluxo de autoatendimento para solicitar ajuda.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce móvel nas edições Professional,
Performance e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado.

Personalize sua comunidade com novos componentes de serviços financeiros

Três novos componentes da tela de fluxo adicionam poder e flexibilidade às suas interações de fluxo de tela com os usuários e estão
disponíveis no Criador de experiências.

Onde:  Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce móvel nas edições Professional,
Performance e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado.

Por quê:  Crie telas de fluxo que mostrem dados da maneira mais eficaz para chegar a seus clientes de serviços financeiros:

• A Solicitação de empréstimo aberta mostra a solicitação de empréstimo não fechada atualizada mais recentemente para o
usuário.
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• O Iniciador de fluxo de hipoteca permite que os usuários da comunidade iniciem fluxos do Financial Services Cloud.

• A Visualização resumida mostra seções de resumo para objetos de hipoteca selecionados com base na Solicitação unificada de
empréstimo residencial (URLA).

Como:  Adicione um componente à sua comunidade no Criador de experiências.

Novo fluxo do Financial Services Cloud e Componente de tela de fluxo
O novo modelo de fluxo padrão Criar um caso permite aos clientes criar um caso de atendimento ao cliente com base em uma conta
financeira, empréstimo ou outra circunstância. Os novos componentes Tela de fluxo, Lista de opções de botão do ID da conta e Visão
de resumo da seção dão mais opções para exibir e coletar informações em fluxos de tela.

NESTA SEÇÃO:

Adicione um modelo de fluxo padrão da Ajuda por autoatendimento

Permita que os clientes criem um caso de atendimento ao cliente e carreguem os documentos de suporte usando o novo modelo
de fluxo padrão Criar caso.

Use os novos elementos da tela de fluxo para comunidades de Serviços financeiros

Use novos componentes da tela de fluxo para criar ou aprimorar comunidades de cliente autoguiadas.

Adicione um modelo de fluxo padrão da Ajuda por autoatendimento

Permita que os clientes criem um caso de atendimento ao cliente e carreguem os documentos de suporte usando o novo modelo de
fluxo padrão Criar caso.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce móvel nas edições Professional,
Performance e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado.

Por quê: Capacite os clientes a solicitar ajuda usando um canal digital integrado que anexa automaticamente registros da conta relevantes
e qualquer documento de suporte carregado, reduzindo o tráfego de chamadas para sua central de resolução de problemas.

Como: Para criar um fluxo personalizado, clone um fluxo padrão existente. Você também pode selecionar o tipo de fluxo Hipoteca e
depois um fluxo padrão como modelo. Crie, teste e ative seu fluxo personalizado e exponha-o no portal da comunidade usando uma
ação guiada ou o Iniciador de fluxo de hipoteca.

Use os novos elementos da tela de fluxo para comunidades de Serviços financeiros

Use novos componentes da tela de fluxo para criar ou aprimorar comunidades de cliente autoguiadas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce móvel nas edições Professional,
Performance e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado.

Por quê: Novas opções para criar telas de fluxo que exibem dados da maneira mais eficaz para todos os usuários:

• Lista de opções do botão do ID da conta exibe informações relevantes sobre todas as solicitações de empréstimo residencial e
registros de conta financeira associados ao ID da conta do usuário conectado em uma lista de opções de botão.

• A Visualização resumida da seção exibe seções de resumo para objetos de hipoteca selecionados com base na Solicitação unificada
de empréstimo residencial (URLA).

Como: Adicione um componente de tela de fluxo a um elemento da tela em fluxos.
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Use o novo componente Visualização resumida do Criador de aplicativo Lightning
Adicione serviços financeiros ou resumo de solicitação de empréstimo a layouts de página no Criador de aplicativo Lightning. Use o
componente Visualização resumida, que contém registros que correspondem a seções da Solicitação universal de empréstimo residencial
nos layouts de página de Solicitação de empréstimo residencial.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce móvel nas edições Professional,
Performance e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado.

Por quê:  Use o novo componente Visualização resumida, disponível no Criador de aplicativo Lightning, para adicionar informações
úteis a uma página de solicitação de empréstimo residencial. Você pode renderizar as informações no modo somente leitura ou
visualizar-editar.

Como: Edite uma página de registro de solicitação de empréstimo residencial no Criador de aplicativo Lightning. Arraste a Visualização
resumida da lista de componentes, edite-a e defina o modo como somente leitura ou visualizar-editar.

Receba notificações de alterações de registros de objeto de hipoteca
Com a Captura de alteração de dados, você agora pode receber notificações de alterações de registro para objetos de Hipoteca.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está
habilitado.

Por quê:  Solicite a notificação de alterações de registros de hipoteca que podem ajudar a acelerar a aprovação de solicitações de
empréstimo. A captura de dados alterados publica eventos de alteração, que representam alterações em registros do Salesforce. As
alterações incluem criação, atualização, exclusão e restauração de registros.

Crie ou atualize solicitações de empréstimo e insira e atualize registros de um único ponto de
extremidade
A API de hipoteca nova e aprimorada simplifica as APIs com relação à versão anterior. Com ela, você pode criar ou atualizar um Salesforce
ou solicitação de empréstimo adquirida externamente do mesmo URL. Um ponto de extremidade de inserção e atualização permite
que você corrija entradas para criar registros de Conta e oportunidade no Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce móvel nas edições Professional,
Performance e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado.

Criar uma solução de tolerância de empréstimo
Atenda ao alto volume de solicitações de modificações de empréstimo causado pela economia na pandemia da COVID-19. As ferramentas
entre nuvens do Salesforce fornecem canais digitais para lidar com as necessidades do mutuário de modo ágil enquanto reduzem o
tráfego para centrais de atendimento e adiciona visibilidade ao processo.

Quem: Instituições de empréstimo com portfólios de empréstimo residencial.

Por quê: A solução de Tolerância de empréstimo é um guia para configurar produtos do Salesforce entre nuvens para que funcionem
juntos. Os principais componentes são Marketing Cloud, Portal da comunidade, Bots do Einstein e Service Cloud. Os administradores
do Salesforce também criam painéis para acompanhar e analisar a solução.

Como: Confira todo o Kit de solução de Tolerância de empréstimo.

Analytics para Hipoteca: Aumente as vendas com o aplicativo Analytics para Hipoteca
O Analytics para Hipoteca permite que gerentes e agentes de crédito aumentem as vendas de hipoteca ajudando-os a priorizar os leads
do cliente e as solicitações de hipoteca nas quais focar.
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Onde: Essa alteração se aplica ao 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:  O aplicativo Analytics para Hipoteca é destinado apenas a usuários do Salesforce Financial Services Cloud. Para criar um aplicativo
usando o modelo do Analytics para Hipoteca, você deve ter uma licença do complemento FSC Analytics Plus.

Por quê: Operações de empréstimo têm estado na frente e no centro na resposta do setor de bancos a esse momento sem precedentes.
Agora, os bancos estão correndo para digitalizar e conectar processos para gerenciar tudo, desde um surto em consultas de refinanciamento
de hipotecas a uma enxurrada de solicitações de tolerância de empréstimo. Estes são alguns destaques de recursos do aplicativo Analytics
para Hipoteca:

Visão geral de solicitação de empréstimo

• Meça e monitore seu volume de solicitações de empréstimo, valores de empréstimos e taxa de conclusão de solicitação de empréstimo
para identificar rapidamente gargalos sobre oportunidades, documentos ausentes e contas financeiras.

• Monitore e preveja seu volume de solicitações de empréstimo em relação à taxa de conclusão.

• Destrinche suas solicitações de empréstimo por finalidade e tipo de empréstimo e priorize suas solicitações.

Desempenho da equipe

• Para gerentes, obtenha visibilidade de quem está processando empréstimos mais rapidamente, quem tem os empréstimos de maior
volume e quem possui mais solicitações pendentes.

Atenda a cotações de vendas de hipotecas priorizando solicitações de empréstimo

• Analise suas solicitações de empréstimo para processá-las rapidamente pelo pipeline de empréstimos.

• Impulsione a satisfação dos clientes priorizando solicitações.

Conversão de leads

• Identifique e processe leads rapidamente para acelerar o processo de originação de empréstimos.

Como: No Analytics Studio clique em Criar e selecione Aplicativo. Localize e selecione o Analytics para Hipoteca. Então siga as
instruções no assistente para criar seu aplicativo.

Seguro para Financial Services Cloud: Visão consolidada das apólices da família,
filtro de tipo de registro em apólices e suporte para relacionamentos da conta
Adicione o componente de Apólice aprimorado à página Família para dar aos agentes uma visão geral de todas as apólices em uma
família. Novas opções no componente Apólice lhe dão mais controle sobre as informações que você deseja exibir no componente.
Agora também damos suporte a relacionamentos da conta em objetos de Seguro principais para permitir que você gerencie facilmente
o acesso de usuários externos a registros de seguro.

NESTA SEÇÃO:

Componente de apólice: Apólices da família, filtros de tipo de registro e muito mais

Adicione o componente Apólice a uma página de Família e deixe seus agentes verem todas as apólices da família em um só lugar.
Use filtros de tipo de registro para personalizar as informações no componente Apólice para atender melhor às necessidades dos
seus agentes. Com o novo botão Nova apólice no componente Apólice, os agentes podem rapidamente adicionar registros de
apólice sem sair da página em que estão.

Simplifique o acesso do parceiro a registros de seguro com relacionamentos da conta

Elimine a complexidade do compartilhamento de dados com seus distribuidores parceiros criando hierarquias de contas externas
e relacionamentos de conta para registros de reivindicação, propriedade do cliente, marco de negócio, apólice de seguro e evento
da vida pessoal. Com relacionamentos da conta, você pode modelar os canais de distribuição de apólice sem criar vários grupos
públicos nem lidar com regras de compartilhamento de dados complexas.
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Imprima detalhes do registro de seguro com a visualização para impressão

Use o botão Visualização para impressão em detalhes de registro de Seguro em comunidades do Lightning para gerar uma visualização
condensada e minimalista para impressão.

Analytics para seguro: Modelo de aplicativo preditivo, filtragem de dados e acesso a dados para gerentes de vendas

Use previsões do aplicativo Einstein Discovery para Análise de seguro para ajudar na retenção de clientes. Você pode usar o calendário
fiscal para filtrar dados em seus painéis. Personalize o acesso a dados para os gerentes de vendas de modo que eles possam ver
apenas dados de usuários abaixo deles na hierarquia.

Componente de apólice: Apólices da família, filtros de tipo de registro e muito mais
Adicione o componente Apólice a uma página de Família e deixe seus agentes verem todas as apólices da família em um só lugar. Use
filtros de tipo de registro para personalizar as informações no componente Apólice para atender melhor às necessidades dos seus
agentes. Com o novo botão Nova apólice no componente Apólice, os agentes podem rapidamente adicionar registros de apólice sem
sair da página em que estão.

NESTA SEÇÃO:

Dê aos agentes uma visão consolidada de todas as apólices da família

O potente e versátil componente Apólice agora é compatível com a página Família. Com uma visão geral de todas as apólices da
família e métricas relacionadas no componente Apólice, os agentes podem facilmente identificar novas oportunidades e elaborar
planos de venda cruzada e venda adicional.

Simplificar as métricas relacionadas e a lista de apólices

Limpe o componente Apólice e mostre apenas as informações que ajudam seus agentes a entender e atender melhor às necessidades
dos clientes. Quando você exclui o tipo de registro de apólice, essas apólices não aparecem mais na lista de apólices nem em
nenhuma métrica relacionada à apólice no componente Apólice.

Adicione registros de apólice diretamente no componente Apólice

O componente Apólice tem um novo botão Nova apólice que permite aos agentes adicionar registros de apólice sem sair da página
em que estão. Por exemplo, quando um agente toma conhecimento de apólices da concorrência com um cliente, ele pode adicionar
registros para essas apólices diretamente no componente Apólice.

Dê aos agentes uma visão consolidada de todas as apólices da família

O potente e versátil componente Apólice agora é compatível com a página Família. Com uma visão geral de todas as apólices da família
e métricas relacionadas no componente Apólice, os agentes podem facilmente identificar novas oportunidades e elaborar planos de
venda cruzada e venda adicional.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Professional e Unlimited em que o Financial Services
Cloud está habilitado.

Quem: Os usuários precisam do conjunto de permissões Seguro do FSC para usar esse recurso.

Como: Edite a página de registro da família e arraste o componente Apólice na página.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do administrador do Financial Services Cloud: Dê aos agentes uma visão consolidada das apólices e reivindicações da família
(pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)
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Simplificar as métricas relacionadas e a lista de apólices

Limpe o componente Apólice e mostre apenas as informações que ajudam seus agentes a entender e atender melhor às necessidades
dos clientes. Quando você exclui o tipo de registro de apólice, essas apólices não aparecem mais na lista de apólices nem em nenhuma
métrica relacionada à apólice no componente Apólice.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Professional e Unlimited em que o Financial Services
Cloud está habilitado.

Quem: Os usuários precisam do conjunto de permissões Seguro do FSC para usar esse recurso.

Por quê: Use filtros de tipo de registro para mostrar diferentes conjuntos de apólices em diferentes instâncias do componente Apólice.
Por exemplo, você pode ter duas instâncias do componente Apólice na página de registro do titular da apólice: uma para as suas apólices
e outra para as apólices de seus concorrentes. Com uma visualização lado a lado das suas apólices e das apólices de concorrentes, os
agentes podem identificar oportunidades de venda cruzada e venda adicional.

Como: Edite a página de registro e selecione o componente Apólice. No painel de propriedades, clique em Selecionar e selecione os
tipos de registro de apólice que você deseja excluir.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do administrador do Financial Services Cloud: Filtrar políticas por registro tipo de registro da política (pode estar desatualizado
ou indisponível durante a visualização da versão)

Adicione registros de apólice diretamente no componente Apólice

O componente Apólice tem um novo botão Nova apólice que permite aos agentes adicionar registros de apólice sem sair da página
em que estão. Por exemplo, quando um agente toma conhecimento de apólices da concorrência com um cliente, ele pode adicionar
registros para essas apólices diretamente no componente Apólice.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Professional e Unlimited em que o Financial Services
Cloud está habilitado.

Quem: Os usuários precisam do conjunto de permissões Seguro do FSC para usar esse recurso.

Como: No componente Apólice, clique em Nova apólice.
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Simplifique o acesso do parceiro a registros de seguro com relacionamentos da conta
Elimine a complexidade do compartilhamento de dados com seus distribuidores parceiros criando hierarquias de contas externas e
relacionamentos de conta para registros de reivindicação, propriedade do cliente, marco de negócio, apólice de seguro e evento da
vida pessoal. Com relacionamentos da conta, você pode modelar os canais de distribuição de apólice sem criar vários grupos públicos
nem lidar com regras de compartilhamento de dados complexas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Professional e Unlimited em que o Financial Services
Cloud está habilitado.

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: Os objetos Reivindicação, Propriedade do cliente, Marco de negócio, Apólice de seguro e Evento da vida pessoal agora dão
suporte a relacionamentos da conta.

Imprima detalhes do registro de seguro com a visualização para impressão
Use o botão Visualização para impressão em detalhes de registro de Seguro em comunidades do Lightning para gerar uma visualização
condensada e minimalista para impressão.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Professional e Unlimited em que o Financial Services
Cloud está habilitado.

Como: Selecione Visualização para impressão em uma lista ou detalhe de registro.

A Visualização para impressão dá suporte a detalhes do registro para estes objetos:

• Apólice de seguro

• Cobertura da apólice de seguro

• Ativo da apólice de seguro

• Participante da apólice de seguro

• Claim

• Item da reivindicação

• Participante da reivindicação
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Analytics para seguro: Modelo de aplicativo preditivo, filtragem de dados e acesso a dados para
gerentes de vendas
Use previsões do aplicativo Einstein Discovery para Análise de seguro para ajudar na retenção de clientes. Você pode usar o calendário
fiscal para filtrar dados em seus painéis. Personalize o acesso a dados para os gerentes de vendas de modo que eles possam ver apenas
dados de usuários abaixo deles na hierarquia.

NESTA SEÇÃO:

Maximize renovações de apólice com o Einstein Discovery para Análise de seguro

Use o modelo Einstein Discovery para Análise de seguro para criar um aplicativo que gera percepções sobre a probabilidade de
renovações de apólice e o ajuda a reter clientes.

Filtre dados por calendário fiscal

Filtre os dados dos painéis por anos, meses ou trimestres fiscais conforme as configurações de calendário fiscal padrão em sua
organização do Salesforce.

Personalizar o acesso a dados para gerentes de vendas

Poupe o tempo dos gerentes de vendas deixando que vejam apenas os dados que pertencem aos usuários abaixo deles na hierarquia.

Maximize renovações de apólice com o Einstein Discovery para Análise de seguro

Use o modelo Einstein Discovery para Análise de seguro para criar um aplicativo que gera percepções sobre a probabilidade de renovações
de apólice e o ajuda a reter clientes.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance e Unlimited em que o Financial Services
Cloud para Seguro está habilitado.

Quem: Para criar um aplicativo usando o modelo Einstein Discovery para análise de seguro, você deve ter uma licença do complemento
FSC Analytics Plus.

Por quê: As visualizações do painel o ajudam a focar em apólices com alto prêmio bruto registrado e baixa probabilidade de renovação.

Como: Acesse o Analytics Studio, clique em Criar e selecione Aplicativo. Selecione o Einstein Discovery para análise de seguro e
siga as instruções no assistente para criar seu aplicativo.
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Filtre dados por calendário fiscal

Filtre os dados dos painéis por anos, meses ou trimestres fiscais conforme as configurações de calendário fiscal padrão em sua organização
do Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance e Unlimited em que o Financial Services
Cloud para Seguro está habilitado.

Quem: Para criar um aplicativo usando o modelo do Analytics para Insurance, você deve ter uma licença do complemento FSC Analytics
Plus.

Como: Acesse o Analytics Studio, clique em Criar e selecione Aplicativo. Selecione o Analytics para Insurance e siga as instruções
no assistente para criar seu aplicativo.

Personalizar o acesso a dados para gerentes de vendas

Poupe o tempo dos gerentes de vendas deixando que vejam apenas os dados que pertencem aos usuários abaixo deles na hierarquia.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance e Unlimited em que o Financial Services
Cloud para Seguro está habilitado.

Quem: Para criar um aplicativo usando o modelo do Analytics para Insurance, você deve ter uma licença do complemento FSC Analytics
Plus.

Como: Use o assistente de configuração para adicionar o predicado de segurança Hierarquia do gerente de usuário a seu aplicativo.

Gestão patrimonial para Financial Services Cloud: Novos recursos de previsão
Use os novos aplicativos de Previsão no Einstein Analytics para aumentar suas funcionalidades de a Gestão patrimonial. Desenvolvido
com histórias do Einstein Discovery, os novos aplicativos de Previsão criam previsões sobre a rotatividade de contas dos clientes e a
probabilidade de expandir os ativos da conta.
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NESTA SEÇÃO:

Prever o risco de rotatividade de clientes para a Gestão patrimonial

O aplicativo Prever o risco de rotatividade de clientes para Analytics da Gestão patrimonial ajuda os consultores financeiros a preverem
a rotatividade de clientes. O aplicativo prescreve ações corretivas para ajudar a minimizar as ocorrências de rotatividade usando o
poder do Einstein Discovery. Use o modelo para criar o aplicativo com visualizações de painel do risco preditivo de rotatividade de
conta.

Prever a probabilidade de adicionar ativos para a Gestão patrimonial

O aplicativo Prever a probabilidade de adicionar ativos para a Gestão patrimonial do Analytics ajuda consultores financeiros a prever
a probabilidade de investidores adicionarem ativos a contas. O aplicativo prescreve ações sobre como aumentar a probabilidade de
usar o poder do Einstein Discovery. Use o modelo para criar o aplicativo com uma visualização de painel integrada da probabilidade
preditiva de adicionar ativos a uma conta.

Prever o risco de rotatividade de clientes para a Gestão patrimonial
O aplicativo Prever o risco de rotatividade de clientes para Analytics da Gestão patrimonial ajuda os consultores financeiros a preverem
a rotatividade de clientes. O aplicativo prescreve ações corretivas para ajudar a minimizar as ocorrências de rotatividade usando o poder
do Einstein Discovery. Use o modelo para criar o aplicativo com visualizações de painel do risco preditivo de rotatividade de conta.

Onde: Essa alteração se aplica ao 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:  O aplicativo do Analytics Prever o risco de rotatividade de clientes para a a Gestão patrimonial é destinado apenas para usuários
do Salesforce Financial Services Cloud. Para criar um aplicativo usando o modelo do Analytics Prever o risco de rotatividade de clientes
para a Gestão patrimonial, é necessário ter uma licença do complemento FSC Analytics Plus.

Como:  No Analytics Studio clique em Criar e selecione Aplicativo. Localize e selecione Prever o risco de rotatividade de clientes
para Analytics da Gestão patrimonial. Então siga as instruções no assistente para criar seu aplicativo.

Prever a probabilidade de adicionar ativos para a Gestão patrimonial
O aplicativo Prever a probabilidade de adicionar ativos para a Gestão patrimonial do Analytics ajuda consultores financeiros a prever a
probabilidade de investidores adicionarem ativos a contas. O aplicativo prescreve ações sobre como aumentar a probabilidade de usar
o poder do Einstein Discovery. Use o modelo para criar o aplicativo com uma visualização de painel integrada da probabilidade preditiva
de adicionar ativos a uma conta.

Onde: Essa alteração se aplica ao 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:  O aplicativo Prever a probabilidade de adicionar ativos para a Gestão patrimonial do Analytics é destinado apenas para usuários
do Salesforce Financial Services Cloud. Para criar um aplicativo usando o modelo Prever a probabilidade de adicionar ativos para a Gestão
patrimonial do Analytics, é necessário ter uma licença do complemento FSC Analytics Plus.

Como: No Analytics Studio clique em Criar e selecione Aplicativo. Localize e selecione Prever a probabilidade de adicionar ativos
para Analytics da Gestão patrimonial. Então siga as instruções no assistente para criar seu aplicativo.

Compartilhamento de dados em conformidade: Configuração de compartilhamento
de dados avançado para melhorar a conformidade (GA)
Aumente a conformidade com regulamentos de compartilhamento de dados e políticas da empresa usando o novo recurso
Compartilhamento de dados em conformidade (CDS). Controle as informações que são compartilhadas e com quem sem escrever
código complexo.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services
Cloud está habilitado.

Por quê: Empresas de serviços financeiros desejam cumprir os regulamentos de privacidade e as políticas de compartilhamento de
dados da empresa ao compartilharem dados do cliente ou do negócio contendo informações confidenciais ou não públicas materiais.
Esses dados devem estar acessíveis apenas a usuários que precisam deles conforme o papel relativo a um cliente ou negócio específico.

Recursos de Compartilhamento de dados em conformidade tornam mais fácil controlar quem pode acessar registros específicos. O CDS
funciona perfeitamente com os recursos atuais de compartilhamento de dados do Salesforce. Ele fornece regras de acesso extras, mas
não substitui o comportamento de compartilhamento dos recursos atuais.

Como: Primeiro, clone o conjunto de permissões Extensão do Financial Services Cloud. Adicione as permissões do usuário Configurar
compartilhamento de dados em conformidade e Usar compartilhamento de dados em conformidade ao conjunto de permissões
clonado. Atribua o conjunto de permissões aos usuários. ou perfis de usuário que precisam de acesso a Compartilhamento de dados
em conformidade.

Para habilitar recursos do CDS para objetos específicos, acesse Compartilhamento de dados em conformidade > Configurações
de habilitação de objeto em Configuração. Selecione os objetos que se beneficiariam de regras de compartilhamento de dados
aprimoradas. A partir da versão Winter '21, o CDS pode ser aplicado aos objetos Conta e Oportunidade.

Também em Configuração, defina Papéis do participante para cada objeto. Um papel do participante define o nível de acesso para
qualquer usuário atribuído àquele papel para um registro específico. Por exemplo, um papel de banqueiro sênior pode obter acesso de
Leitura/gravação total a um registro de oportunidade, enquanto um papel de associado recebe acesso Somente leitura.

Adicione a lista relacionada Participante da conta aos layouts de página e a lista relacionada Participante da oportunidade aos layouts
de página da oportunidade. Gerencie atribuições de compartilhamento na lista relacionada de participante para cada objeto. Por exemplo,
uma lista relacionada Participante da conta permite aos usuários atribuir pessoas a papéis para um registro da conta específico. Quando
um usuário é atribuído a um papel, ele recebe acesso ao registro com base no nível de acesso padrão do papel.

Centro de relacionamento acionável: Gerenciar relacionamentos complexos e listas
relacionadas
Crie e edite relacionamentos de contato e da conta e outros registros relacionados em uma interface conveniente usando o Centro de
relacionamento acionável (ARC). O ARC exibe uma visão geral de relacionamentos complexos e listas relacionadas. Agora você pode
criar e editar relacionamentos e registros relacionados para a mesma interface. O ARC agora faz quase tudo que o componente Mapa
de relacionamento pode fazer, e também exibe listas relacionadas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services
Cloud está habilitado.

Por quê: Costuma ser mais rápido e fácil gerenciar dados usando um componente dinâmico do que alternando entre várias páginas.
Você agora pode realizar tarefas de gerenciamento de relacionamento comuns diretamente na interface ARC.

Como: Atribua a permissão da Extensão do Financial Services Cloud a usuários ou perfis de usuário que precisem de acesso ao ARC. Em
seguida, use o Criador de aplicativo Lightning para colocar o componente padrão ARC - Financial Services Cloud em um layout de
página de conta ou de contato.

Clique na guia ARC na página da conta para visualizar relacionamentos e registros relacionados para essa conta. Clique em um item que
represente uma conta ou contato para ver seus detalhes e expandir seus próprios relacionamentos de conta e contato.
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Quando um contato é um membro primário de uma família ou grupo, o ARC exibe um indicador de Membro primário no cartão.

Use o botão Novo em um cartão de conta, contato, relacionamento ou lista relacionada para criar um novo relacionamento ou registro.
Aproveite menus contextuais e o item de menu Editar relacionamento para alterar os detalhes de relacionamento.
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Cartões podem ser expandidos ou minimizados para permitir que você veja as informações de que precisa em uma visualização.

Mantenha a produtividade com componentes do Lightning do Financial Services
Cloud para dispositivos móveis
Aumente a produtividade dos usuários remotos incluindo os componentes do Lightning do Financial Services Cloud no aplicativo
Salesforce móvel.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services
Cloud está habilitado.

Por quê: Dê aos usuários do Salesforce móvel acesso aos recursos de que eles precisam para manterem-se produtivos longe do escritório.

Como: Você pode acessar componentes do Lightning do Financial Services Cloud no aplicativo Salesforce móvel para iOS e Android.

Habilite páginas para o formato no Criador de aplicativo Lightning para que as páginas apareçam em dispositivos móveis. Use o Criador
de aplicativo Lightning para adicionar componentes a layouts de página novos ou atuais.

A tabela a seguir descreve os componentes do Financial Services Cloud que agora são habilitados para dispositivos móveis.
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Tabela 1: Componentes habilitados para dispositivo móvel

DescriçãoComponente

Visualize planos de ação e itens de tarefa.Plano de ação

Visualize, edite e crie registros de ativos e passivos para todos os tipos de contas.Ativos e passivos

Visualize, edite e crie registros de conta bancária para todos os tipos de contas.Conta bancária

Visualize detalhes do registro do cliente para todos os tipos de contas.Detalhes do registro do
cliente

Visualize, edite e crie papéis de conta financeira para todos os tipos de contas.Papel de conta financeira

Visualize metas financeiras para contas de família e pessoais. Edite e crie metas financeiras para contas
de família apenas.

Meta financeira

Visualize detalhes do resumo financeiro para todos os tipos de contas.Resumo financeiro

Visualize, edite e crie registros de apólice de seguro para todos os tipos de contas.Apólice de seguro

Visualize, edite e crie contas de investimento para todos os tipos de contas.Conta de investimento

Visualize contas relacionadas para todos os tipos de contas. Edite e crie contas relacionadas para contas
de família e comerciais apenas.

Contas relacionadas

Visualize contatos relacionados para contas de família e comerciais apenas.Contatos relacionados

Distribuições de registro para o Financial Services Cloud
Melhore o desempenho da distribuição de registros com esses aprimoramentos.

NESTA SEÇÃO:

Obtenha visibilidade de casos de família com distribuições de registro de caso

Dê a seus usuários uma visão consolidada de todos os casos que uma família tem ao distribuir os registros de caso no nível da família.
Os agentes podem acompanhar e focar todos os casos ativos de uma família em um só lugar sem passarem por várias listas
relacionadas.

Otimizar distribuições de registro

Use a nova preferência da organização Otimização da distribuição de registro (beta) para melhorar o desempenho da distribuição
de registro.

Obtenha desempenho aprimorado e controle granular de distribuições de registro em lote

Obtenha distribuições de registro mais rápidas no nível da família ao realizar distribuições em lote. A nova definição personalizada
de Configuração da distribuição de registro permite definir várias configurações de distribuição para cada objeto individualmente.
Por exemplo, você pode definir um tamanho de lote para limitar o número de registros em cada lote. Quando você executa o trabalho
em lote para distribuir registros, essas configurações ajudam a melhorar o desempenho do trabalho em lote.

Obtenha visibilidade de casos de família com distribuições de registro de caso
Dê a seus usuários uma visão consolidada de todos os casos que uma família tem ao distribuir os registros de caso no nível da família.
Os agentes podem acompanhar e focar todos os casos ativos de uma família em um só lugar sem passarem por várias listas relacionadas.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Professional e Unlimited em que o Financial Services
Cloud está habilitado.

Como: Adicione a lista relacionada Casos da família ao layout de página Família.

Otimizar distribuições de registro
Use a nova preferência da organização Otimização da distribuição de registro (beta) para melhorar o desempenho da distribuição de
registro.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Professional e Unlimited em que o Financial Services
Cloud está habilitado.

Como: Em Configuração, em Configurações gerais de Serviços financeiros, habilite Otimização de distribuição de registro (beta).

CONSULTE TAMBÉM:

Obtenha desempenho aprimorado e controle granular de distribuições de registro em lote

Obtenha desempenho aprimorado e controle granular de distribuições de registro em lote
Obtenha distribuições de registro mais rápidas no nível da família ao realizar distribuições em lote. A nova definição personalizada de
Configuração da distribuição de registro permite definir várias configurações de distribuição para cada objeto individualmente. Por
exemplo, você pode definir um tamanho de lote para limitar o número de registros em cada lote. Quando você executa o trabalho em
lote para distribuir registros, essas configurações ajudam a melhorar o desempenho do trabalho em lote.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Professional e Unlimited em que o Financial Services
Cloud está habilitado.

Como: Na página Configurações personalizadas em Configuração, clique em Gerenciar ao lado da Configuração de distribuição do
registro. Em seguida, clique em Novo para adicionar objetos e definir configurações de distribuição para eles.

Nota:  Se você tiver habilitado a nova preferência da organização Otimização de distribuição de registro (beta), use o novo trabalho
em lote HouseholdAssignmentBatchable em vez de GroupAssignmentBatchable para distribuir registros em lotes.

CONSULTE TAMBÉM:

Otimizar distribuições de registro
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avceAcelerar cálculos de data de interação
Os campos de Visualizar data da última e da próxima interação são atualizados mais rapidamente do que antes. Ative os novos tipos de
metadados Usar acionadores padrão para tarefas e eventos para acelerar cálculos de data de interação para esses objetos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Professional e Unlimited em que o Financial Services
Cloud está habilitado.

Como:

Ative acionadores padrão para eventos e tarefas. Em Configuração, na página Tipos de metadados personalizados, clique em Usar
acionador padrão. Em seguida, clique em Editar ao lado de EventTrigger e, na página do Acionador de evento, ative a caixa de seleção
Ativar e salve suas alterações. Siga etapas semelhantes para ativar o Acionador de tarefa.

Criptografe campos do documento de identidade
Você agora pode criptografar em documentos que você usa para identificar clientes do Financial Services Cloud. Quando você criptografa
os campos Número do documento, Data de emissão e Data de expiração, adiciona outra camada de proteção aos dados que seus clientes
confiaram a você.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited que têm tanto o Financial
Services Cloud quanto a Criptografia da plataforma do Shield habilitados.

Como: Na página Política de criptografia em Configuração, selecione Criptografar campos. Em seguida, clique em Editar e selecione
um campo. Você pode aplicar o esquema de criptografia determinística ao campo Número do documento.

Campos de objeto de nuvem do Financial Services Cloud novos e alterados
Faça mais com os objetos novos e atualizados do Financial Services Cloud.

Mapa de relacionamento
Obtenha uma visão expandida dos relacionamentos de cliente hierárquicos no Mapa de relacionamento.

Use os valores no novo campo AssociationType  no objeto AccountAccountRelation.

Compartilhamento de dados em conformidade
Defina níveis de acesso por papel para objetos com suporte.

Use o novo objeto ParticipantRole.

Atribua um usuário a um papel de participante para um registro da conta.

Use o novo objeto AccountParticipant.

Atribua um usuário a um papel de participante para um registro da oportunidade.

Use o novo objeto OpportunityParticipant.

Tipos de metadados do Financial Services Cloud novos e alterados
Faça mais com os tipos de metadados novos e alterados.

286

Financial Services Cloud: Novo modelo do portal da
comunidade, compartilhamento de dados em conformidade,

distribuições de registro aprimoradas e mais novidades
incríveis

Notas da versão do Salesforce Winter '21



Seguro
Crie relacionamentos de conta para marcos de negócio, reivindicações, propriedades do cliente, apólices de seguro e eventos
da vida pessoal

Use os novos valores nos campos entityType  e accountToCriteriaField  no tipo de metadados
AccountRelationshipShareRule.

• O campo entityType  mostra esses valores adicionais para Seguro para Financial Services Cloud.

– BusinessMilestone

– Claim

– CustomerProperty

– InsurancePolicy

– PersonLifeEvent

• O campo accountToCriteriaField  mostra esses valores adicionais para Seguro para Financial Services Cloud.

– BusinessMilestone.OwnerId

– BusinessMilestone.PrimaryAccountId

– Claim.AccountId

– Claim.OwnerId

– CustomerProperty.OwnerId

– CustomerProperty.PrimaryOwnerId

– InsurancePolicy.NameInsuredId

– InsurancePolicy.OwnerId

– PersonLifeEvent.OwnerId

Configurações do setor
Habilite recursos de Compartilhamento de dados em conformidade para contas e oportunidades

Use os novos campos enableCompliantDataSharingForAccount  e
enableCompliantDataSharingForOpportunity  no tipo de metadados IndustriesSettings.

Habilite cálculos de distribuição de registro otimizado (beta)
Use o novo campo enableRecordRollup  no tipo de metadados IndustriesSettings.

API REST
A API REST do Financial Services Cloud inclui chamadas aprimoradas.

Hipoteca
Crie ou atualize solicitações de hipoteca passando um ID de credor externo ou do Salesforce

Faça uma solicitação PATCH a
/services/data/v50.0/connect/financialservices/mortgages/id/<Salesforce Id of
ResidentialLoanApplication record>  para criar ou atualizar uma solicitação de hipoteca existente usando um ID
de registro do Salesforce.

Faça uma solicitação PATCH a
/services/data/v50.0/connect/financialservices/mortgages/externalId/<External Id of
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ResidentialLoanApplication record>  para criar ou atualizar uma solicitação de hipoteca existente usando um ID
de registro externo.

Em resposta, um "created":false/true  afirma que um novo registro foi criado. Se false  for retornado, a solicitação de
hipoteca existente será atualizada.

Gere registros de oportunidade ou da conta ao criar ou atualizar e inserir uma solicitação de hipoteca
Crie ou atualize e insira uma solicitação de hipoteca com registros de Conta ou Oportunidade vinculados incluindo accountId
ou opportunityId  ou seus objetos em uma solicitação POST ou PATCH.

Se tanto o objeto accountId  (ou opportunityId) quanto o objeto conta (ou oportunidade) for passado como entrada,
os IDs terão preferência e os objetos serão ignorados.

Passe os objetos Conta e Oportunidade apenas para novas solicitações de hipoteca usando a API POST ou Atualizar e inserir no
modo de criação. Os objetos Conta e Oportunidade não são entradas válidas ao atualizar e inserir um registro existente.

A API dá suporte para criar, mas não atualizar, registros existentes de Conta e Oportunidade.

Soluções do setor público: gerenciamento de licenciamento e permissões
mais fácil, rápido e transparente (disponível ao público em geral)
Soluções do setor público, criada na plataforma do Salesforce, traz os benefícios da transformação digital a governos e agências públicas.
Agora você pode criar processos mais simples, rápidos e transparentes que encantam seus clientes e funcionários.

NESTA SEÇÃO:

Transforme serviços do governo com as Soluções do setor público

Você não pode administrar uma agência do governo sem processos de licenciamento, permissão e imposição, mas agora pode
torná-los mais simples para os usuários em ambos os lados do balcão. Soluções do setor público do Salesforce permitem aos revisores
e inspetores processar solicitações, gerenciar inspeções e incentivar a conformidade regulatória em um nível de eficiência totalmente
novo.

Defina processos de autorização diversos com um modelo de dados facilmente configurável

Crie processos de autorização rapidamente com o eficiente modelo de dados de Soluções do setor público. Ao definir valores para
alguns parâmetros essenciais, você pode configurar processos de autorização para várias licenças, permissões, registros e certificações.

Apresente uma visão consolidada de solicitações com o componente Visualização hierárquica

Ajude os revisores de solicitação a gerenciar as solicitações de modo fácil e eficiente. Quando você adicione o componente Visualização
hierárquica a uma página de registro da conta, os revisores de solicitações obtêm uma visão consolidada de novas solicitações da
conta, inspeções, violações, ações de imposição e queixas públicas. Com maior visibilidade desses detalhes, os revisores podem
entender e atender melhor às necessidades de licenciamento e permissões de seus clientes.

Planeje inspeções efetivas com o aplicativo móvel Gerenciamento de inspeção

O setor público: O aplicativo móvel Gerenciamento de inspeção fornece aos inspetores de campo detalhes da visita, como locais a
visitar, prioridade, tempo de visita estimado e instruções de navegação. Os inspetores de campo podem visualizar detalhes da
inspeção e instruções especiais e registrar suas descobertas diretamente no aplicativo móvel. Eles também podem verificar os códigos
normativos associados e anexar arquivos quando inserirem suas observações.

Crie um portal repleto de recursos para as necessidades de licenciamento e permissões dos clientes

Ofereça a seus clientes uma visão abrangente dos processos de licenciamento e permissões criando um portal que funciona como
uma loja centralizada. Com o portal, os clientes podem solicitar e renovar licenças e permissões, ver suas solicitações, inspeções
agendadas, violações e ações de imposição. Eles também podem registrar reclamações contra uma empresa e receber notificações
quando for realizada uma ação quanto a uma reclamação. Você também pode usar os recursos de gerenciamento de conhecimento
do portal para criar um baú do tesouro de artigos para os clientes e fornecer a eles uma plataforma de engajamento digital.
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Ajude os clientes a planejar e priorizar solicitações

Poupe tempo para os clientes e ajude-os a evitar solicitações rejeitadas publicando informações de dependência de permissão em
seu portal. Quando os clientes pesquisam um tipo de negócio, eles podem ver todas as permissões e licenças exigidas para aquele
tipo de negócio. Eles também podem ver o pedido no qual solicitar permissões e licenças, facilitando o caminho para a aprovação.

Acomode várias necessidades de licenciamento e permissões com Formulários dinâmicos

Use o designer Vlocity Omniscript para criar avaliação dinâmica ou formulários de solicitação para licenças e permissões. Um formulário
dinâmico usa a resposta de uma etapa para preencher os elementos da próxima. Por exemplo, um formulário de solicitação dinâmico
para uma permissão de construção preenche automaticamente o campo seguinte com base em se o usuário seleciona residencial
ou comercial como o tipo de construção.

Emita licenças e permissões com mais rapidez usando Processos de aprovação automatizados

Automatize os processos de aprovação especificando a sequência de etapas exigidas para aprovar solicitações de licença ou permissão.
Cada etapa determina que registros avançam para a etapa seguinte e a quem atribuir as solicitações de aprovação. Você também
pode automatizar as atualizações de campo para indicar o status de uma solicitação depois que uma etapa for concluída. Você pode
associar ações como alertas por email para notificar os solicitantes sobre as alterações de status das respectivas solicitações.

Acompanhe violações do código e imponha conformidade com as normas regulatórias

Configure um processo automatizado para garantir que empresas e indivíduos cumpram as normas regulatórias. Defina violações
de código e ações de imposição e mapeie-as para os resultados do indicador de avaliação. Quando um inspetor insere uma avaliação
que indica uma violação, os solicitantes e revisores podem ver a violação e realizar a ação necessária. Se os solicitantes não cumprirem,
um oficial de conformidade poderá iniciar uma ação de imposição.

As Soluções do setor público têm novos objetos

As Soluções do setor público do Salesforce fornecem um conjunto avançado de objetos padrão e personalizados para armazenar e
acessar informações.

As soluções do setor público têm novos tipos de metadados

Mapeie tipos de registro de objeto a um aplicativo com os novos tipos de metadados de Soluções do setor público.

Transforme serviços do governo com as Soluções do setor público
Você não pode administrar uma agência do governo sem processos de licenciamento, permissão e imposição, mas agora pode torná-los
mais simples para os usuários em ambos os lados do balcão. Soluções do setor público do Salesforce permitem aos revisores e inspetores
processar solicitações, gerenciar inspeções e incentivar a conformidade regulatória em um nível de eficiência totalmente novo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Developer, Enterprise e Unlimited em que as Soluções do setor
público estão habilitadas.

Por quê: Os clientes podem usar seu portal de Soluções do setor público para solicitar licenças e permissões, rastrear solicitações,
visualizar detalhes de inspeções e monitorar violações e ações de imposição. O portal utiliza os eficientes recursos de gerenciamento
de conhecimento da plataforma do Salesforce para ajudá-lo a manter os clientes informados e engajados. Manter os clientes atualizados
pode ajudar a aumentar as taxas de conformidade para licenças e permissões.

Defina processos de autorização diversos com um modelo de dados facilmente
configurável
Crie processos de autorização rapidamente com o eficiente modelo de dados de Soluções do setor público. Ao definir valores para alguns
parâmetros essenciais, você pode configurar processos de autorização para várias licenças, permissões, registros e certificações.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Developer, Enterprise e Unlimited em que as Soluções do setor
público estão habilitadas.
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Apresente uma visão consolidada de solicitações com o componente Visualização
hierárquica
Ajude os revisores de solicitação a gerenciar as solicitações de modo fácil e eficiente. Quando você adicione o componente Visualização
hierárquica a uma página de registro da conta, os revisores de solicitações obtêm uma visão consolidada de novas solicitações da conta,
inspeções, violações, ações de imposição e queixas públicas. Com maior visibilidade desses detalhes, os revisores podem entender e
atender melhor às necessidades de licenciamento e permissões de seus clientes.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Developer, Enterprise e Unlimited em que as Soluções do setor
público estão habilitadas.

Como: Arraste o componente Visualização hierárquica para a página de registro de conta, solicitação, inspeção, caso ou queixa.

Planeje inspeções efetivas com o aplicativo móvel Gerenciamento de inspeção
O setor público: O aplicativo móvel Gerenciamento de inspeção fornece aos inspetores de campo detalhes da visita, como locais a visitar,
prioridade, tempo de visita estimado e instruções de navegação. Os inspetores de campo podem visualizar detalhes da inspeção e
instruções especiais e registrar suas descobertas diretamente no aplicativo móvel. Eles também podem verificar os códigos normativos
associados e anexar arquivos quando inserirem suas observações.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Developer, Enterprise e Unlimited em que as Soluções do setor
público estão habilitadas.

Como: Inicie o aplicativo Salesforce em seu dispositivo móvel. No Iniciador de aplicativos, selecione Setor público: Gerenciamento
de inspeção e toque em Visitas.
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Crie um portal repleto de recursos para as necessidades de licenciamento e
permissões dos clientes
Ofereça a seus clientes uma visão abrangente dos processos de licenciamento e permissões criando um portal que funciona como uma
loja centralizada. Com o portal, os clientes podem solicitar e renovar licenças e permissões, ver suas solicitações, inspeções agendadas,
violações e ações de imposição. Eles também podem registrar reclamações contra uma empresa e receber notificações quando for
realizada uma ação quanto a uma reclamação. Você também pode usar os recursos de gerenciamento de conhecimento do portal para
criar um baú do tesouro de artigos para os clientes e fornecer a eles uma plataforma de engajamento digital.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Developer, Enterprise e Unlimited em que as Soluções do setor
público estão habilitadas.

Quem: Os usuários precisam do conjunto de permissões de Gerenciamento de licenciamento e permissões para comunidades para
usar esse recurso.

Como: Para configurar sua página de Salesforce Communities, clique no Criador de experiências no menu e arraste os componentes
para a página.

Ajude os clientes a planejar e priorizar solicitações
Poupe tempo para os clientes e ajude-os a evitar solicitações rejeitadas publicando informações de dependência de permissão em seu
portal. Quando os clientes pesquisam um tipo de negócio, eles podem ver todas as permissões e licenças exigidas para aquele tipo de
negócio. Eles também podem ver o pedido no qual solicitar permissões e licenças, facilitando o caminho para a aprovação.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Developer, Enterprise e Unlimited em que as Soluções do setor
público estão habilitadas.

Como: Defina a dependência usando o objeto de Dependência de tipo de autorização regulatória de negócio.
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Acomode várias necessidades de licenciamento e permissões com Formulários
dinâmicos
Use o designer Vlocity Omniscript para criar avaliação dinâmica ou formulários de solicitação para licenças e permissões. Um formulário
dinâmico usa a resposta de uma etapa para preencher os elementos da próxima. Por exemplo, um formulário de solicitação dinâmico
para uma permissão de construção preenche automaticamente o campo seguinte com base em se o usuário seleciona residencial ou
comercial como o tipo de construção.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Developer, Enterprise e Unlimited em que as Soluções do setor
público estão habilitadas.

Como: Crie e salve um formulário dinâmico no designer Vlocity Omniscript. Para adicionar o formulário à sua página da Salesforce
Community, use o componente Vlocity Omniscript no Criador de experiências.
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Emita licenças e permissões com mais rapidez usando Processos de aprovação
automatizados
Automatize os processos de aprovação especificando a sequência de etapas exigidas para aprovar solicitações de licença ou permissão.
Cada etapa determina que registros avançam para a etapa seguinte e a quem atribuir as solicitações de aprovação. Você também pode
automatizar as atualizações de campo para indicar o status de uma solicitação depois que uma etapa for concluída. Você pode associar
ações como alertas por email para notificar os solicitantes sobre as alterações de status das respectivas solicitações.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Developer, Enterprise e Unlimited em que as Soluções do setor
público estão habilitadas.

Como: Em Configuração, selecione Processos de aprovação. Em Gerenciar processos de aprovação para lista, selecione um processo
de solicitação.

Acompanhe violações do código e imponha conformidade com as normas
regulatórias
Configure um processo automatizado para garantir que empresas e indivíduos cumpram as normas regulatórias. Defina violações de
código e ações de imposição e mapeie-as para os resultados do indicador de avaliação. Quando um inspetor insere uma avaliação que
indica uma violação, os solicitantes e revisores podem ver a violação e realizar a ação necessária. Se os solicitantes não cumprirem, um
oficial de conformidade poderá iniciar uma ação de imposição.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Developer, Enterprise e Unlimited em que as Soluções do setor
público estão habilitadas.

Como: No Gerenciador de objetos, localize e abra o Indicador de avaliação de inspeção. Crie um valor da lista de opções no campo
Resultado e marque-o como uma violação.
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As Soluções do setor público têm novos objetos
As Soluções do setor público do Salesforce fornecem um conjunto avançado de objetos padrão e personalizados para armazenar e
acessar informações.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Developer, Enterprise e Unlimited em que as Soluções do setor
público estão habilitadas.

Armazene informações relacionadas à associação entre um ativo e a solicitação de licença desse ativo
Use o novo objeto AuthApplicationAsset.

Crie e armazene o horário de operação durante o qual uma autorização é válida para um local
Use o novo objeto AuthLocationAccessSchedule.

Armazene informações relacionadas à associação entre um local e a solicitação de licença desse local
Use o novo objeto AuthApplicationPlace.

Armazene informações relacionadas à associação de uma permissão à dependência de permissão em um dado contexto de
negócios

Use o novo objeto BusRegAuthTypeDependency.

Armazene detalhes sobre o negócio na solicitação de licença ou permissão.
Use o novo objeto BusinessProfile.

Armazene informações relacionadas à associação de atividades de negócio e as licenças ou permissões aplicáveis
Use o novo objeto BusinessRegulatoryAuthType.

Crie uma autorização que seja emitida por uma agência regulatória
Use o novo objeto BusinessLicense.

Armazene um formulário de solicitação enviado por um proprietário de negócio
Use o novo objeto BusinessLicenseApplication.

Crie uma associação entre a atividade de autorização e o tipo de permissão ou licença
Use o novo objeto BusRegAuthorizationType.

Cria uma categoria de atividade comercial e individual
Use o novo objeto BusinessType.

Crie e armazene uma instância de um curso de treinamento com detalhes de local e data dos cursos de treinamento
Use o novo objeto CourseOffering.

Crie e armazene exames autorizados por uma autoridade do governo que qualifiquem uma licença ou permissão
Use o novo objeto Examination.

Crie e armazene os indicadores de avaliação registrados durante uma inspeção
Use o novo objeto InspectionAssessmentInd.

Armazene o formulário de solicitação de licença ou permissão enviado por uma pessoa
Use o novo objeto IndividualApplication.

Crie e armazene um tipo de inspeção ou avaliada realizada durante uma visita
Use o novo objeto InspectionType.

Armazene informações relacionadas aos exames realizados por uma pessoa
Use o novo objeto PersonExamination.

Armazene as solicitações salvas e os formulários pré-triagem
Use o novo objeto PreliminaryApplicationRef.

Armazene as reclamações enviadas por usuários públicos
Use o novo objeto PublicComplaint.
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Crie uma agência do governo ou organização que forneça autorização
Use o novo objeto RegulatoryAuthority.

Crie atributos comuns usados para diferentes tipos de solicitações de licença ou permissão para negócios ou ocupações
Use o novo objeto RegulatoryAuthApplication.

Cria uma autorização que pode ser emitida por um órgão regulatório
Use o novo objeto RegulatoryAuthorizationType.

Crie uma associação entre um tipo de autorização e um produto
Use o novo objeto RegAuthorizationTypeProduct.

Armazene informações relacionadas ao código de regulamento imposto pelo órgão regulatório
Use o novo objeto RegulatoryCode.

Armazene códigos regulatórios e as definições do indicador de avaliação associadas
Use o novo objeto RegulatoryCodeAssessmentInd.

Armazene infrações do código regulatório capturadas entre várias inspeções de acompanhamento
Use o novo objeto RegulatoryCodeViolation.

Armazene treinamentos concluídos por uma pessoa
Use o novo objeto TrainingParticipant.

Armazene treinamentos autorizados por uma autoridade do governo que qualifique uma licença ou permissão
Use o novo objeto TrnCourse.

Crie e armazene a ação que a autoridade regulatória adota para lidar com infrações
Use o novo objeto ViolationEnforcementAction.

Crie e armazene tipos de infração para licenças e permissões
Use o novo objeto ViolationType.

Crie e armazene tipos de infração associados a definições de indicador de avaliação
Use o novo objeto ViolationTypeAssessmentInd.

As soluções do setor público têm novos tipos de metadados
Mapeie tipos de registro de objeto a um aplicativo com os novos tipos de metadados de Soluções do setor público.

Mapeie tipos de registro de objeto para um aplicativo
Use o novo objeto ApplicationRecordTypeConfig. Lançado na API versão 50.0.

Nuvem de bens de consumo: Entrega direta da loja, recomendações de
visita e muito mais
Garanta que os representantes de vendas visitem as lojas certas na hora certa com visitas recomendadas do Einstein. Use tarefas de
entrega para manter os produtos em estoque nas lojas. Ajude seus gerentes de vendas e representantes de campo a manterem-se ágeis
com objetos de Bens de consumo agora disponíveis em dispositivos móveis.

NESTA SEÇÃO:

Recomendações de visita do Einstein: Planeje visitas às lojas certas na hora certa

Os gerentes de vendas podem parar de se preocupar com quais lojas os representantes de vendas devem visitar em seguida porque
o Einstein faz isso por eles. As recomendações de visita são baseadas e personalizadas para atender aos seus requisitos de negócio
exclusivos. Crie uma ou mais estratégias com base em seus requisitos de negócio no Einstein Next Best Action.
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Garanta entregas oportunas às lojas com tarefas de entrega

Quando os gerentes de vendas veem todos os pedidos da região, eles podem priorizá-los com base no desempenho da loja. Os
gerentes de vendas podem criar e atribuir tarefas a motoristas, que podem ver as tarefas de entrega nos seus dispositivos móveis.

Execução da visita: Mais flexibilidade e produtividade aprimorada

Os gerentes de vendas agora podem criar tarefas personalizadas com objetos de Bens de consumo padrão. Os representantes de
campo são mais flexíveis porque assumem o controle do seu dia e capturam mais durante visitas.

Outras alterações à Consumer Goods Cloud

Aprenda sobre outras melhorias importantes à Consumer Goods Cloud.

Aprimore a execução do varejo de suas histórias

Os novos painéis do Einstein Analytics para Consumer Goods fornece acesso fácil a KPIs de execução do varejo que o ajudam a
realizar atividades de comerciante com eficiência. Receba percepções úteis sobre a conformidade da loja, a última visita à loja, a
conformidade do inventário, o desempenho do produto e a hierarquia da conta. Os representantes de campo podem usar o painel
Resumo representativo de campo para acompanhar o desempenho e compará-lo à média da equipe. Personalize seu aplicativo
para garantir que um gerente de vendas possa ver apenas os dados que pertencem aos usuários abaixo deles na hierarquia.

A Consumer Goods Cloud tem objetos novos

Faça mais com a nova Consumer Goods Cloud e Recomendações de visita do Einstein.

Recomendações de visita do Einstein: Planeje visitas às lojas certas na hora certa
Os gerentes de vendas podem parar de se preocupar com quais lojas os representantes de vendas devem visitar em seguida porque o
Einstein faz isso por eles. As recomendações de visita são baseadas e personalizadas para atender aos seus requisitos de negócio exclusivos.
Crie uma ou mais estratégias com base em seus requisitos de negócio no Einstein Next Best Action.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Developer, Performance, Enterprise e Unlimited em que a Consumer
Goods Cloud está habilitada.

Quem: Os usuários precisam do conjunto de permissões Execução do varejo do Lightning Plus para usar esse recurso.

Como: Em Configuração, pesquise e selecione Recomendações de visita do Einstein. Ativar recomendação de visita do Einstein. No
Next Best Action, defina uma estratégia que forneça a lógica de negócios para o Einstein para fornecer recomendações. Os gerentes de
vendas e os representantes de campo agora podem criar solicitações de recomendação de visita para um período que o Einstein use
para fazer recomendações de visita.
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Os direitos de ALBERT EINSTEIN são usados com a permissão da Universidade Hebraica de Jerusalém. Representado exclusivamente pela
Greenlight.

Garanta entregas oportunas às lojas com tarefas de entrega
Quando os gerentes de vendas veem todos os pedidos da região, eles podem priorizá-los com base no desempenho da loja. Os gerentes
de vendas podem criar e atribuir tarefas a motoristas, que podem ver as tarefas de entrega nos seus dispositivos móveis.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Developer, Performance, Enterprise e Unlimited em que a Consumer
Goods Cloud está habilitada.

Quem: Os usuários precisam do conjunto de permissões Entrega direta da loja do Lightning para usar esse recurso.

Como: Para criar uma tarefa de entrega, use um modelo do plano de ação. Atribua o modelo a uma visita para adicionar a tarefa de
entrega à visita. Depois que os motoristas concluem as entregas, eles podem registrar o número de itens entregues.

Execução da visita: Mais flexibilidade e produtividade aprimorada
Os gerentes de vendas agora podem criar tarefas personalizadas com objetos de Bens de consumo padrão. Os representantes de campo
são mais flexíveis porque assumem o controle do seu dia e capturam mais durante visitas.
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NESTA SEÇÃO:

Crie tarefas personalizadas com base em objetos de bens de consumo padrão

Os gerentes de vendas podem rapidamente criar tarefas personalizadas em qualquer objeto de Bens de consumo padrão para o
qual o atributo HasActivities esteja habilitado. Criar uma tarefa personalizada não requer mais criar um objeto personalizado primeiro.
Por exemplo, para capturar informações sobre o desempenho de uma loja, um gerente de vendas pode criar uma tarefa personalizada
com o objeto Loja de varejo.

Filtrar e classificar suas visitas

Os representantes de campo têm uma nova opção para ajudá-los a manterem-se atualizados quanto às visitas. Eles podem filtrar
as visitas com base em data, prioridade e status. Eles também podem classificar as visitas por data e hora, rota otimizada ou prioridade.
A lista de visitas padrão é classificada por hora de início planejada e filtrada pela data de hoje.

Crie tarefas personalizadas com base em objetos de bens de consumo padrão
Os gerentes de vendas podem rapidamente criar tarefas personalizadas em qualquer objeto de Bens de consumo padrão para o qual o
atributo HasActivities esteja habilitado. Criar uma tarefa personalizada não requer mais criar um objeto personalizado primeiro. Por
exemplo, para capturar informações sobre o desempenho de uma loja, um gerente de vendas pode criar uma tarefa personalizada com
o objeto Loja de varejo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Developer, Performance, Enterprise e Unlimited em que a Consumer
Goods Cloud está habilitada.

Como: Para criar uma tarefa personalizada, selecione o objeto Bens de consumo padrão no campo Contexto personalizado.
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Filtrar e classificar suas visitas
Os representantes de campo têm uma nova opção para ajudá-los a manterem-se atualizados quanto às visitas. Eles podem filtrar as
visitas com base em data, prioridade e status. Eles também podem classificar as visitas por data e hora, rota otimizada ou prioridade. A
lista de visitas padrão é classificada por hora de início planejada e filtrada pela data de hoje.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Developer, Performance, Enterprise e Unlimited em que a Consumer
Goods Cloud está habilitada.

Como: Na página de lista Visitas, clique no ícone de filtrar e classificar.

Outras alterações à Consumer Goods Cloud
Aprenda sobre outras melhorias importantes à Consumer Goods Cloud.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Developer, Performance, Enterprise e Unlimited em que a Consumer
Goods Cloud está habilitada.

Por quê: Você agora pode facilmente acessar mais objetos de Bens de consumo de dispositivos móveis, do Iniciador de aplicativos do
Salesforce e de Salesforce Communities.

Aproveite mais flexibilidade em qualquer lugar
Mais Consumer Goods Cloud agora estão acessíveis de dispositivos móveis. Os gerentes de vendas e os representantes de campo
agora podem gerenciar promoções, lojas, visitas e mais em qualquer lugar.

Mais objetos no Iniciador de aplicativos
Os objetos Pedido da tarefa de avaliação, Produto do sortimento, Local na loja, Canal de promoção, Categoria do produto da
promoção, Modelo do plano de ação da loja, Sortimento da loja, Produto da loja e Produto da promoção agora estão disponíveis
no Iniciador de aplicativos do Salesforce.

Crie relacionamentos fortes com parceiros por meio de comunidades
A Consumer Goods Cloud agora está disponível em Salesforce Communities. Para informações sobre restrições contratuais para usar
a Consumer Goods Cloud em Salesforce Communities, contate o executivo da conta do Salesforce.

Adicione mapas de local e listas de visita a páginas de registro da visita
Use os novos componentes Mapa do local da visita de bens de consumo e Lista de visita de bens de consumo.

O aplicativo Bens de consumo tem um novo ícone no Iniciador de aplicativos
O novo ícone ressoa melhor com o aplicativo Bens de consumo.

Aprimore a execução do varejo de suas histórias
Os novos painéis do Einstein Analytics para Consumer Goods fornece acesso fácil a KPIs de execução do varejo que o ajudam a realizar
atividades de comerciante com eficiência. Receba percepções úteis sobre a conformidade da loja, a última visita à loja, a conformidade
do inventário, o desempenho do produto e a hierarquia da conta. Os representantes de campo podem usar o painel Resumo representativo
de campo para acompanhar o desempenho e compará-lo à média da equipe. Personalize seu aplicativo para garantir que um gerente
de vendas possa ver apenas os dados que pertencem aos usuários abaixo deles na hierarquia.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Professional, Performance
e Unlimited em que a Nuvem de bens de consumo está habilitada.

Quem: O Analytics para Bens de consumo é apenas para usuários da Nuvem de bens de consumo do Salesforce. Para criar um aplicativo
usando o modelo do Einstein Analytics para Bens de consumo, é necessário também ter uma licença do complemento Einstein Analytics
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para bens de consumo. Os novos painéis Einstein Analytics para Consumer Goods estão disponíveis a usuários com o SKU Comerciante
e Prestador de serviços.

Por quê: Ajude seus gerentes e representantes de campo a melhorarem a execução do varejo nas lojas.

A Consumer Goods Cloud tem objetos novos
Faça mais com a nova Consumer Goods Cloud e Recomendações de visita do Einstein.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Developer, Performance, Enterprise e Unlimited em que a Consumer
Goods Cloud está habilitada.

Quem: Para acessar esse objeto de Consumer Goods Cloud, os usuários precisam do conjunto de permissões Entrega direta da loja do
Lightning. Para acessar esses objetos de Recomendações de visita do Einstein, os usuários precisam do conjunto de permissões Execução
do varejo Plus do Lightning.

Associe remessas a uma visita
Use o novo objeto DeliveryTask.

Novos campos no objeto RetailVisitKpi
Identifique a visita associada ao RetailVisitKPI

Use o novo campo Visit  no objeto RetailVisitKpi.

Identifique o RetailStoreKPI associado ao RetailVisitKPI
Use o novo campo RetailStoreKPI  no objeto RetailVisitKpi.

Novos objetos para Recomendações de visita do Einstein
Crie solicitações para gerar recomendações de visita

Use o novo objeto AiVisitRecommendationRequest.

Veja todas as recomendações de visita
Use o novo objeto AiVisitRecommendation.
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Manufacturing Cloud: Descontos (piloto) e previsões da conta aprimoradas
Execute programas de descontos com base em volume e receita com o Gerenciamento de descontos. Gerencie programas de desconto
e calcule pagamentos no contexto trabalhando com seus dados do Salesforce incluindo pedidos e produtos. Execute cálculos de desconto
de modo flexível, crie confiança entre os parceiros e analise informações de pagamento no fim do prazo ou a qualquer momento. Defina
o período de renovação do acordo de vendas. Selecione acordos de vendas para previsões da conta. Use a probabilidade e as agendas
de produto de oportunidades para calcular o valor das métricas da oportunidade em previsões da conta.

NESTA SEÇÃO:

Gerenciamento de descontos: Solução centralizada para processar descontos (piloto)

Crie programas de descontos e especifique o tipo de desconto, as regras de elegibilidade e a estrutura de benefícios, incluindo
limites. Pagamentos de desconto são processados no ritmo selecionado com os detalhes desejados. Use o modelo de comunidade
de Manufatura para colaborar com seus parceiros. Receba percepções úteis sobre seus descontos com o Einstein Analytics para
descontos.

Renove acordos de vendas e calcule previsões de conta com maior flexibilidade

Determine o início do período de renovação do acordo de vendas especificando a contagem de dias antes da data de término.
Receba previsões da conta mais precisas selecionando os acordos de vendas a considerar para previsão. Use os valores de percentual
de probabilidade da oportunidade e da agenda de produtos de oportunidade para calcular os valores da métrica de oportunidade
em previsões da conta.

Use modelo de comunidade do parceiro de manufatura com licenças de aplicativos externos do Lightning

O modelo de comunidade de Manufatura está disponível com as licenças de Aplicativos externos do Lightning e Aplicativos externos
do Lightning Plus.

Einstein Analytics para manufatura: análise de destino e controle de acesso a dados para gerentes

Use o novo painel Einstein Analytics para manufatura para acompanhar o desempenho com relação a metas de receita. Você pode
personalizar o acesso a dados para os gerentes de vendas de modo que eles possam ver apenas dados de usuários abaixo deles na
hierarquia.

Alteração dos tipos de metadados da Manufacturing Cloud

Faça mais com esses tipos de metadados da Manufacturing Cloud alterados.

Alteração dos objetos da API do conjunto de ferramentas da Manufacturing Cloud

Faça mais com os objetos da API do conjunto de ferramentas da Manufacturing Cloud.

Gerenciamento de descontos: Solução centralizada para processar descontos (piloto)
Crie programas de descontos e especifique o tipo de desconto, as regras de elegibilidade e a estrutura de benefícios, incluindo limites.
Pagamentos de desconto são processados no ritmo selecionado com os detalhes desejados. Use o modelo de comunidade de Manufatura
para colaborar com seus parceiros. Receba percepções úteis sobre seus descontos com o Einstein Analytics para descontos.

Nota:  Fornecemos descontos a clientes selecionados por meio de um programa piloto que exige a aceitação de termos e condições
específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a
alterações e não podemos garantir a aceitação. Descontos não estão disponíveis ao público geral a menos ou até que o Salesforce
anuncie sua disponibilidade geral em documentação, comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir
a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome decisões
de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral.
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NESTA SEÇÃO:

Defina programas de desconto para calcular os valores de desconto facilmente (piloto)

Configure programas de desconto baseados em volume e receita e defina a frequência de pagamento de desconto. Integre de
modo aprimorado suas contas do Salesforce com programas de desconto inscrevendo contas como membros em programas
elegíveis. Crie tipos de programa para cada transação, transações agregadas ou definindo tipos personalizados. Especifique um
percentual de receita ou um valor por unidade ou defina suas próprias regras de cálculo de desconto.

Processar pagamentos de desconto (piloto)

Defina os critérios de cálculo de pagamento e aguarde o fim do processamento de back-end. Personalize um processo de cálculo
usando o processo de back-end flexível e extensível. Veja os detalhes de pagamento após a conclusão do processo de cálculo.
Acompanhe se os pagamentos de desconto são processados, a data em que os pagamentos são gerados e seu status.

Mantenha seus parceiros informados sobre descontos por meio de comunidades (piloto)

Aumente a confiança com seus parceiros colaborando usando o modelo da comunidade de Manufatura.

Defina programas de desconto para calcular os valores de desconto facilmente (piloto)
Configure programas de desconto baseados em volume e receita e defina a frequência de pagamento de desconto. Integre de modo
aprimorado suas contas do Salesforce com programas de desconto inscrevendo contas como membros em programas elegíveis. Crie
tipos de programa para cada transação, transações agregadas ou definindo tipos personalizados. Especifique um percentual de receita
ou um valor por unidade ou defina suas próprias regras de cálculo de desconto.

Nota:  Fornecemos descontos a clientes selecionados por meio de um programa piloto que exige a aceitação de termos e condições
específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a
alterações e não podemos garantir a aceitação. Descontos não estão disponíveis ao público geral a menos ou até que o Salesforce
anuncie sua disponibilidade geral em documentação, comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir
a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome decisões
de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral.

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

Como: Crie programas de desconto e adicione membros aos programas. Crie períodos de pagamento e tipos de programa de desconto.

Veja todos os detalhes associados a um programa de descontos em listas relacionadas de registros de desconto.
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Veja os benefícios de cada tipo de desconto nos registros de tipo de desconto.

Processar pagamentos de desconto (piloto)
Defina os critérios de cálculo de pagamento e aguarde o fim do processamento de back-end. Personalize um processo de cálculo usando
o processo de back-end flexível e extensível. Veja os detalhes de pagamento após a conclusão do processo de cálculo. Acompanhe se
os pagamentos de desconto são processados, a data em que os pagamentos são gerados e seu status.
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Nota:  Fornecemos descontos a clientes selecionados por meio de um programa piloto que exige a aceitação de termos e condições
específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a
alterações e não podemos garantir a aceitação. Descontos não estão disponíveis ao público geral a menos ou até que o Salesforce
anuncie sua disponibilidade geral em documentação, comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir
a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome decisões
de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral.

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

Como: Veja os detalhes do pagamento na guia Pagamento de registros de membro do programa de descontos.

Mantenha seus parceiros informados sobre descontos por meio de comunidades (piloto)
Aumente a confiança com seus parceiros colaborando usando o modelo da comunidade de Manufatura.

Nota:  Fornecemos descontos a clientes selecionados por meio de um programa piloto que exige a aceitação de termos e condições
específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a
alterações e não podemos garantir a aceitação. Descontos não estão disponíveis ao público geral a menos ou até que o Salesforce
anuncie sua disponibilidade geral em documentação, comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir
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a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome decisões
de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral.

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

Como: Use objetos de Descontos na comunidade de parceiros de Manufatura habilitando-os. Os objetos podem ser integrados no
modelo da comunidade.

Renove acordos de vendas e calcule previsões de conta com maior flexibilidade
Determine o início do período de renovação do acordo de vendas especificando a contagem de dias antes da data de término. Receba
previsões da conta mais precisas selecionando os acordos de vendas a considerar para previsão. Use os valores de percentual de
probabilidade da oportunidade e da agenda de produtos de oportunidade para calcular os valores da métrica de oportunidade em
previsões da conta.

NESTA SEÇÃO:

Prepare-se para o futuro definindo o início dos períodos de renovação do acordo de vendas

Planeje-se com antecedência para negócios futuros especificando o número de dias que determinam o início do período de renovação
do acordo de vendas.

Calcule previsões da conta com mais precisão especificando Acordos de vendas

Preveja o crescimento da conta com mais precisão selecionando a visualização de lista com acordos de vendas para considerar
quando calcular previsões da conta. Os acordos de vendas na visualização de lista selecionada são considerados ao calcular os valores
do acordo de vendas em previsões da conta.

Use a probabilidade da oportunidade em Previsões da conta

Concentre-se em valores de previsões da conta com Probabilidade da oportunidade. A probabilidade de oportunidades associadas
a contas é usada para calcular a quantidade da oportunidade e os valores de receita em previsões da conta.

Aprimorar a previsão de conta usando Agendas de produtos de oportunidade (Piloto)

Use as agendas de produtos de oportunidade para fazer previsões mais confiáveis de quantidades e receitas para contas. Os valores
de quantidade e agenda de receita para produtos de oportunidade são usados para calcular valores de quantidade e receita da
oportunidade em previsões de conta.
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Prepare-se para o futuro definindo o início dos períodos de renovação do acordo de vendas
Planeje-se com antecedência para negócios futuros especificando o número de dias que determinam o início do período de renovação
do acordo de vendas.

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

Quem: Esse recurso está disponível a usuários com a licença do Manufacturing Cloud e o conjunto de permissões Acordos de vendas
de fabricação.

Como: Insira o número de dias antes da data final dos acordos de vendas que marcam o início do período de renovação. Esse período
de renovação aplica-se a todos os acordos de vendas em sua organização do Salesforce. Você pode renovar o acordo de vendas apenas
depois do início do período de renovação. Você pode renovar um acordo mesmo depois de ele expirar.

Calcule previsões da conta com mais precisão especificando Acordos de vendas
Preveja o crescimento da conta com mais precisão selecionando a visualização de lista com acordos de vendas para considerar quando
calcular previsões da conta. Os acordos de vendas na visualização de lista selecionada são considerados ao calcular os valores do acordo
de vendas em previsões da conta.

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

Quem: Esse recurso está disponível para usuários com a licença Manufacturing Cloud e o conjunto de permissões Previsões da conta
de fabricação.

Como: Na página Configuração de previsões da conta, selecione uma visualização de lista com acordos de vendas. Depois que a
visualização de lista é selecionada, as previsões da conta são atualizadas com os valores mais recentes depois de serem calculadas.

Use a probabilidade da oportunidade em Previsões da conta
Concentre-se em valores de previsões da conta com Probabilidade da oportunidade. A probabilidade de oportunidades associadas a
contas é usada para calcular a quantidade da oportunidade e os valores de receita em previsões da conta.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Unlimited e Developer.
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Quem: Esse recurso está disponível para usuários com a licença Manufacturing Cloud e o conjunto de permissões Previsões da conta
de fabricação.

Como: Na página Configuração de previsões da conta, ative a Probabilidade de oportunidade.

Aprimorar a previsão de conta usando Agendas de produtos de oportunidade (Piloto)
Use as agendas de produtos de oportunidade para fazer previsões mais confiáveis de quantidades e receitas para contas. Os valores de
quantidade e agenda de receita para produtos de oportunidade são usados para calcular valores de quantidade e receita da oportunidade
em previsões de conta.

Nota:  Fornecemos Agendas de produtos de oportunidade em previsão de conta a clientes selecionados por meio de um programa
piloto que exige a aceitação de termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato
com a Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. As Agendas de produtos de
oportunidade em previsões de conta não estão disponíveis ao público geral a menos ou até que o Salesforce anuncie sua
disponibilidade geral em documentação comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade
geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome decisões de compra com
base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral.

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

Quem: Esse recurso está disponível para usuários com a licença Manufacturing Cloud e o conjunto de permissões Previsões da conta
de fabricação.

Como: Habilite as Agendas de produtos em sua organização do Salesforce. Em seguida, na página Configuração de previsões da conta,
ative as Agendas de produtos de oportunidade. As previsões da conta são atualizadas com os valores mais recentes depois de serem
calculadas.

Use modelo de comunidade do parceiro de manufatura com licenças de aplicativos
externos do Lightning
O modelo de comunidade de Manufatura está disponível com as licenças de Aplicativos externos do Lightning e Aplicativos externos
do Lightning Plus.

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

Quem: Esse recurso está disponível a usuários com a licença do Manufacturing Cloud e o conjunto de permissões Acordos de vendas
de fabricação.
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Einstein Analytics para manufatura: análise de destino e controle de acesso a dados
para gerentes
Use o novo painel Einstein Analytics para manufatura para acompanhar o desempenho com relação a metas de receita. Você pode
personalizar o acesso a dados para os gerentes de vendas de modo que eles possam ver apenas dados de usuários abaixo deles na
hierarquia.

NESTA SEÇÃO:

Acompanhe seu desempenho de vendas em comparação a metas

Use os painéis Metas da equipe e Minhas metas para monitorar seu desempenho e o desempenho da equipe com relação a metas
de receita.

Personalizar o acesso a dados para gerentes de vendas

Poupe o tempo dos gerentes de vendas deixando que vejam apenas os dados que pertencem aos usuários abaixo deles na hierarquia.

Acompanhe seu desempenho de vendas em comparação a metas
Use os painéis Metas da equipe e Minhas metas para monitorar seu desempenho e o desempenho da equipe com relação a metas de
receita.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Developer, Enterprise
e Unlimited em que a Manufacturing Cloud está habilitada. O Analytics para Manufatura é apenas para usuários da Manufacturing Cloud
do Salesforce.

Quem: Para criar um aplicativo do modelo do Einstein Analytics para Manufatura, você também deve ter a licença do complemento
Manufacturing Analytics Plus.

Por quê: As visualizações de painel dão aos gerentes e executivos de conta um detalhamento do desempenho deles com relação às
metas para contas e produtos.

Como: Acesse o Analytics Studio, clique em Criar e selecione Aplicativo. Selecione o modelo Analytics para Manufatura e siga as
instruções no assistente para criar seu aplicativo.

Personalizar o acesso a dados para gerentes de vendas
Poupe o tempo dos gerentes de vendas deixando que vejam apenas os dados que pertencem aos usuários abaixo deles na hierarquia.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e a todas as versões do aplicativo Salesforce nas edições Developer, Enterprise
e Unlimited em que a Manufacturing Cloud está habilitada. O Analytics para Manufatura é apenas para usuários da Manufacturing Cloud
do Salesforce.

Quem: Para criar um aplicativo do modelo do Einstein Analytics para Manufatura, você também deve ter a licença do complemento
Manufacturing Analytics Plus.

Como: Use o assistente de configuração para adicionar o predicado de segurança Hierarquia do gerente de usuário a seus acordos de
vendas e previsões da conta.

Alteração dos tipos de metadados da Manufacturing Cloud
Faça mais com esses tipos de metadados da Manufacturing Cloud alterados.

Use a probabilidade de fechar oportunidades para calcular previsões da conta
Use o novo campo opportunityProbabilityEnabled  no tipo de metadados AccountForecastSettings.

Selecione uma visualização de lista com acordos de vendas para considerar quando calcular previsões da conta
Use o novo campo salesAgreementFilterId  no tipo de metadados AccountForecastSettings.

Alteração dos objetos da API do conjunto de ferramentas da Manufacturing Cloud
Faça mais com os objetos da API do conjunto de ferramentas da Manufacturing Cloud.

Use a probabilidade de fechar oportunidades para calcular previsões da conta
Use o novo campo HasOpportunityProbability  no objeto AccountForecastSettings.

Especifique o número de dias antes da data final dos acordos de vendas para determinar o início do período de renovação
Use o novo campo RenewalPeriodDayCount  no objeto SalesAgreementSettings.

Gerenciamento em lote: processamento de grandes volumes de dados
com poucos cliques (piloto)
Processe milhões de registros em sua organização do Salesforce usando o Gerenciamento em lote. Acompanhe o status e a integridade
de trabalhos em lote usando Monitorar serviços do fluxo de trabalho.

Nota:  Nós fornecemos Gerenciamento de lote a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer a concordância
com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas
piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. O Gerenciamento de lote não está disponível ao público
em geral a menos ou até que o Salesforce anuncie sua disponibilidade geral em documentação, comunicados à imprensa ou
declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo
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independentemente de qualquer condição. Tome decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao
público em geral.

NESTA SEÇÃO:

Defina trabalhos em lote para processar grandes volumes de registro (piloto)

Crie trabalhos em lote para processar grandes volumes de dados em um fluxo. Os trabalhos em lote processam seus dados em
partes de trabalho em lote gerenciáveis. Use trabalhos em lote para automatizar a execução de processos comerciais complexos
em vários objetos. Trabalhos em lote são agendados usando fluxos agendados.

Agende seus trabalhos em lote (piloto)

Use o fluxo agendado para decidir quando um trabalho em lote deve ser executado e com que frequência. Você pode usar um fluxo
agendado para executar vários trabalhos em lote juntos.

Fique atento a seus trabalhos em lote (piloto)

Monitore o status e a integridade de uma execução de trabalho em lote. Sempre que um trabalho é executado, um novo registro
é criado em Monitorar serviços de fluxo de trabalho. Você pode acompanhar a execução do trabalho em lote completo e suas partes
do trabalho em lote. Você também pode ver a lista de registros que o trabalho em lote não conseguiu processar.

Defina trabalhos em lote para processar grandes volumes de registro (piloto)
Crie trabalhos em lote para processar grandes volumes de dados em um fluxo. Os trabalhos em lote processam seus dados em partes
de trabalho em lote gerenciáveis. Use trabalhos em lote para automatizar a execução de processos comerciais complexos em vários
objetos. Trabalhos em lote são agendados usando fluxos agendados.

Nota:  Nós fornecemos Gerenciamento de lote a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer a concordância
com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas
piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. O Gerenciamento de lote não está disponível ao público
em geral a menos ou até que o Salesforce anuncie sua disponibilidade geral em documentação, comunicados à imprensa ou
declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo
independentemente de qualquer condição. Tome decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao
público em geral.

Onde: O Gerenciamento de lote está disponível apenas a participantes do programa piloto Descontos. Confira com o representante do
Salesforce mais informações sobre quais edições dão suporte ao Gerenciamento de lote.

Quem: Os administradores da organização do Salesforce podem criar trabalhos em lote.

Por quê: Os fluxos podem processar até 250 mil registros por dia. Use trabalhos em lote para processar mais de 250 mil registros em
lotes gerenciáveis enquanto fica dentro dos limites da plataforma. Vários trabalhos em lote podem ser agendados juntos em um fluxo
para processar registros em vários objetos que fazem parte do mesmo processo comercial.

Como: Em Configuração, pesquise e selecione Gerenciamento em lote. Clique em Novo. Defina um trabalho em lote e selecione o
fluxo de negócios para sua execução. Clique em Avançar. Selecione a variável de entrada do fluxo que identifica cada registro de maneira
única. Selecione o objeto para o qual processar registros e os critérios de filtro. Clique em Salvar e depois em Ativar.
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Agende seus trabalhos em lote (piloto)
Use o fluxo agendado para decidir quando um trabalho em lote deve ser executado e com que frequência. Você pode usar um fluxo
agendado para executar vários trabalhos em lote juntos.

Nota:  Nós fornecemos Gerenciamento de lote a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer a concordância
com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas
piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. O Gerenciamento de lote não está disponível ao público
em geral a menos ou até que o Salesforce anuncie sua disponibilidade geral em documentação, comunicados à imprensa ou
declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo
independentemente de qualquer condição. Tome decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao
público em geral.

Onde: O Gerenciamento de lote está disponível apenas a participantes do programa piloto Descontos. Confira com o representante do
Salesforce mais informações sobre quais edições dão suporte ao Gerenciamento de lote.

Como: Em um fluxo agendado, arraste o elemento Ação para a tela. Selecione a Categoria como Trabalho em lote. Pesquise e selecione
um trabalho em lote ativo.
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Fique atento a seus trabalhos em lote (piloto)
Monitore o status e a integridade de uma execução de trabalho em lote. Sempre que um trabalho é executado, um novo registro é
criado em Monitorar serviços de fluxo de trabalho. Você pode acompanhar a execução do trabalho em lote completo e suas partes do
trabalho em lote. Você também pode ver a lista de registros que o trabalho em lote não conseguiu processar.

Nota:  Nós fornecemos Gerenciamento de lote a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer a concordância
com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas
piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. O Gerenciamento de lote não está disponível ao público
em geral a menos ou até que o Salesforce anuncie sua disponibilidade geral em documentação, comunicados à imprensa ou
declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo
independentemente de qualquer condição. Tome decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao
público em geral.

Onde: O Gerenciamento de lote está disponível apenas a participantes do programa piloto Descontos. Confira com o representante do
Salesforce mais informações sobre quais edições dão suporte ao Gerenciamento de lote.

Quem: Os administradores da sua organização do Salesforce podem monitorar execuções de trabalho em lote usando Monitorar serviços
de fluxo de trabalho.

Como: Em Configuração, pesquise e selecione Monitorar serviços de fluxo de trabalho. Para ver os detalhes de uma execução de
trabalho em lote, clique no registro.

Mecanismo de processamento de dados: transforme os dados na sua
organização de uma maneira totalmente nova (piloto)
Extraia dados de objetos padrão e objetos personalizados em sua organização do Salesforce e transforme-os com base em suas
necessidades comerciais. Então atualize ou crie registros com os dados transformados.

Nota:  Nós fornecemos um Mecanismo de processamento de dados a clientes selecionados por meio de um programa piloto
que requer a concordância com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato
com a Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. O Mecanismo de processamento
de dados não está disponível ao público em geral a menos ou até que o Salesforce anuncie sua disponibilidade geral em
documentação, comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de
qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome decisões de compra com base apenas
nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral.
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NESTA SEÇÃO:

Transforme dados com poucos cliques (piloto)

Dados na sua organização do Salesforce são armazenados entre diferentes objetos. Use o Mecanismo de processamento de dados
para reunir todos os dados em um só lugar e transformá-los conforme suas necessidades. Comece criando uma instância do
Mecanismo de processamento de dados. Em seguida, selecione origens de dados, defina as várias configurações e escolha se você
deseja usar os dados transformados para criar registros ou atualizar registros existentes.

Executar seu mecanismo de processamento de dados (piloto)

Execute uma instância do Mecanismo de processamento de dados para criar ou atualizar registros em sua organização do Salesforce
a qualquer momento ou conforme uma programação. É possível executar uma instância depois de ela ser ativada. Use um fluxo
para determinar quando e com que frequência uma instância do Mecanismo de processamento de dados atualiza seus dados.

Acompanhe o que seus mecanismos de processamento de dados estão fazendo (piloto)

Sempre que uma instância do Mecanismo de processamento de dados transforma e atualiza dados, um registro de rastreamento é
criado em Monitorar serviços do fluxo de trabalho. Use o registro de rastreamento para visualizar os detalhes da execução da instância
do Mecanismo de processamento de dados.

Transforme dados com poucos cliques (piloto)
Dados na sua organização do Salesforce são armazenados entre diferentes objetos. Use o Mecanismo de processamento de dados para
reunir todos os dados em um só lugar e transformá-los conforme suas necessidades. Comece criando uma instância do Mecanismo de
processamento de dados. Em seguida, selecione origens de dados, defina as várias configurações e escolha se você deseja usar os dados
transformados para criar registros ou atualizar registros existentes.

Nota:  Nós fornecemos um Mecanismo de processamento de dados a clientes selecionados por meio de um programa piloto
que requer a concordância com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato
com a Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. O Mecanismo de processamento
de dados não está disponível ao público em geral a menos ou até que o Salesforce anuncie sua disponibilidade geral em
documentação, comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de
qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome decisões de compra com base apenas
nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral.

Onde: O Mecanismo de processamento de dados está disponível apenas a participantes do programa piloto Descontos. Confira com o
representante do Salesforce mais informações sobre quais edições dão suporte ao Mecanismo de processamento de dados.

Como: Em Configuração, pesquise e selecione Mecanismo de processamento de dados. Clique em Novo. Configure seu Mecanismo
de processamento de dados e ative-o.
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Executar seu mecanismo de processamento de dados (piloto)
Execute uma instância do Mecanismo de processamento de dados para criar ou atualizar registros em sua organização do Salesforce a
qualquer momento ou conforme uma programação. É possível executar uma instância depois de ela ser ativada. Use um fluxo para
determinar quando e com que frequência uma instância do Mecanismo de processamento de dados atualiza seus dados.

Nota:  Nós fornecemos um Mecanismo de processamento de dados a clientes selecionados por meio de um programa piloto
que requer a concordância com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato
com a Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. O Mecanismo de processamento
de dados não está disponível ao público em geral a menos ou até que o Salesforce anuncie sua disponibilidade geral em
documentação, comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de
qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome decisões de compra com base apenas
nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral.

Onde: O Mecanismo de processamento de dados está disponível apenas a participantes do programa piloto Descontos. Confira com o
representante do Salesforce mais informações sobre quais edições dão suporte ao Mecanismo de processamento de dados.

Como: Em um fluxo, arraste o elemento Ação para a tela. Selecione a Categoria como Mecanismo de processamento de dados.
Pesquise e selecione um Mecanismo de processamento de dados ativo.

Acompanhe o que seus mecanismos de processamento de dados estão fazendo
(piloto)
Sempre que uma instância do Mecanismo de processamento de dados transforma e atualiza dados, um registro de rastreamento é
criado em Monitorar serviços do fluxo de trabalho. Use o registro de rastreamento para visualizar os detalhes da execução da instância
do Mecanismo de processamento de dados.

Nota:  Nós fornecemos um Mecanismo de processamento de dados a clientes selecionados por meio de um programa piloto
que requer a concordância com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato
com a Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. O Mecanismo de processamento
de dados não está disponível ao público em geral a menos ou até que o Salesforce anuncie sua disponibilidade geral em
documentação, comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de
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qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome decisões de compra com base apenas
nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral.

Onde: O Mecanismo de processamento de dados está disponível apenas a participantes do programa piloto Descontos. Confira com o
representante do Salesforce mais informações sobre quais edições dão suporte ao Mecanismo de processamento de dados.

Como: Em Configuração, pesquise e selecione Monitorar serviços de fluxo de trabalho. Para ver os detalhes de uma execução de
mecanismo de processamento de dados, abra o registro correspondente.

Gerenciamento de resposta à emergência para saúde pública
O Gerenciamento de resposta à emergência de saúde pública possui novos requisitos de compatibilidade para suas organizações do
Salesforce antes que elas possam processar a atualização por push para a versão Winter '21.

NESTA SEÇÃO:

Pré-requisitos para atualização para Winter '21

Para que todas as atualizações futuras sejam bem-sucedidas, você deve habilitar a proteção de dados e detalhes privacidade para
seus registros.

Pré-requisitos para atualização para Winter '21
Para que todas as atualizações futuras sejam bem-sucedidas, você deve habilitar a proteção de dados e detalhes privacidade para seus
registros.

Como:

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

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

Analítica: Modelos de início rápido do Einstein Discovery, sincronização
para Snowflake, atualização de modelo automatizado do Einstein
Discovery

O Analytics inclui Relatórios e painéis, o Einstein Analytics e o Einstein Discovery. Faça o Einstein Discovery trabalhar de modo mais rápido
e fácil com Modelos de início rápido. Exporte seus dados brutos locais do Salesforce para o data lake do Snowflake sem necessidade de
uma ferramenta ETL de terceiros. Automatize algumas etapas manuais exigidas para atualizar seus modelos preditivos do Einstein
Discovery com uma atualização de modelo programada.

Os direitos de ALBERT EINSTEIN são usados com a permissão da Universidade Hebraica de Jerusalém. Representado exclusivamente pela
Greenlight.
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NESTA SEÇÃO:

apresentApresentação do nosso novo nome para o Einstein Analytics: Tableau CRM

O Einstein Analytics tem um novo nome. Diga olá para o Tableau CRM. A maneira como ele funciona permanece a mesma, só
mudamos para esse novo nome elegante. Quando o Tableau entrou para a família Salesforce, trouxemos junto recursos de análise
com grande profundidade e poder. O Tableau CRM é a parte dessa família que oferece a melhor experiência para análises nativas
dentro dos produtos Salesforce CRM. O Tableau CRM continua combinando AI e BI, e o Einstein Discovery continua tendo uma
grande integração com a plataforma. Você verá o nome antigo em alguns lugares à medida que trabalhamos nas atualizações.

Relatórios e painéis: Adicione campos automaticamente a tipos de relatório personalizados (beta), anexos de assinatura de relatório

Disponibilize novos campos automaticamente para um objeto do Salesforce a todos os tipos de relatório personalizados com base
naquele objeto. Receba resultados do relatório em formato .csv ou .xlsx na sua caixa de entrada sem precisar fazer login no Salesforce.

Einstein Analytics: Modelos de início rápido do Einstein Discovery, sincronização para Snowflake, atualização de modelo automatizado
do Einstein Discovery

Faça o Einstein Discovery trabalhar de modo mais rápido e fácil com Modelos de início rápido. Exporte seus dados brutos locais do
Salesforce para o data lake do Snowflake sem necessidade de uma ferramenta ETL de terceiros. Automatize algumas etapas manuais
exigidas para atualizar seus modelos preditivos do Einstein Discovery com uma atualização de modelo programada.

apresentApresentação do nosso novo nome para o Einstein Analytics:
Tableau CRM
O Einstein Analytics tem um novo nome. Diga olá para o Tableau CRM. A maneira como ele funciona permanece a mesma, só mudamos
para esse novo nome elegante. Quando o Tableau entrou para a família Salesforce, trouxemos junto recursos de análise com grande
profundidade e poder. O Tableau CRM é a parte dessa família que oferece a melhor experiência para análises nativas dentro dos produtos
Salesforce CRM. O Tableau CRM continua combinando AI e BI, e o Einstein Discovery continua tendo uma grande integração com a
plataforma. Você verá o nome antigo em alguns lugares à medida que trabalhamos nas atualizações.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience, no Salesforce Classic e no aplicativo do Salesforce móvel.
O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Relatórios e painéis: Adicione campos automaticamente a tipos de relatório
personalizados (beta), anexos de assinatura de relatório
Disponibilize novos campos automaticamente para um objeto do Salesforce a todos os tipos de relatório personalizados com base
naquele objeto. Receba resultados do relatório em formato .csv ou .xlsx na sua caixa de entrada sem precisar fazer login no Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Assine para receber os resultados do relatório por email (disponível ao público em geral)

Nem sempre é conveniente entrar no Salesforce apenas para ver um relatório. Assim, agora você pode receber os resultados do
relatório mais recentes na sua caixa de entrada de email. Como um assinante de relatório, escolha se deseja receber o anexo de
relatório no formato .xlsx ou .csv. Então abra o email para ver os resultados.

Adicione campos automaticamente a tipos de relatório personalizados (beta)

É demorado adicionar novos campos a seus relatórios, especialmente quando você tem muitos tipos de relatório personalizados.
Agora, com Adicionar automaticamente, os campos personalizados que você adiciona ao objeto Salesforce são adicionados
automaticamente a todos os tipos de relatório personalizados com base naquele objeto. Quando você cria um relatório usando o
tipo de relatório personalizado, todos os campos personalizados estão diretamente lá para você adicionar ao seu relatório.
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Assine para receber os resultados do relatório por email (disponível ao público em
geral)
Nem sempre é conveniente entrar no Salesforce apenas para ver um relatório. Assim, agora você pode receber os resultados do relatório
mais recentes na sua caixa de entrada de email. Como um assinante de relatório, escolha se deseja receber o anexo de relatório no
formato .xlsx ou .csv. Então abra o email para ver os resultados.

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

Como: Para anexar arquivos a uma assinatura de relatório, assine o relatório. Na configuração da assinatura, clique em Anexar arquivo
e selecione Relatório formatado ou Somente detalhes. Cada relatório formatado é entregue no formato .xlsx e incluso no corpo do
email. Cada relatório apenas de detalhes é anexado à mensagem com um arquivo .csv. Para anexos .csv, você pode selecionar o tipo de
codificação.

Isso é tudo! Os relatórios que você assinou são entregues na sua caixa de entrada conforme um cronograma e no formato selecionado.

O relatório anexo pode incluir até 15 mil linhas e 30 colunas. Linhas adicionais são cortadas. Para ver todo o relatório no Salesforce, clique
no título do relatório no email de relatório formatado ou entre no Salesforce e pesquise o relatório.
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Adicione campos automaticamente a tipos de relatório personalizados (beta)
É demorado adicionar novos campos a seus relatórios, especialmente quando você tem muitos tipos de relatório personalizados. Agora,
com Adicionar automaticamente, os campos personalizados que você adiciona ao objeto Salesforce são adicionados automaticamente
a todos os tipos de relatório personalizados com base naquele objeto. Quando você cria um relatório usando o tipo de relatório
personalizado, todos os campos personalizados estão diretamente lá para você adicionar ao seu relatório.

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

Nota: Como um recurso beta, "Anexos de assinatura do relatório" é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu
contrato de assinatura primário 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 Anexos de assinatura do relatório no IdeaExchange ou
na Trailblazer Community.

Como: Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações de relatórios e painéis  e selecione
Configurações de relatórios e painéis. Selecione Adicionar automaticamente novos campos personalizados a layouts de tipo
de relatório personalizados e clique em Salvar.
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Agora você pode adicionar novos campos personalizados a um relatório criado usando o tipo de relatório personalizado do painel
Campos no criador de relatórios. Todos os campos personalizados para o objeto Salesforce são automaticamente incluídos na lista
Campos e você pode arrastar qualquer um deles à lista Colunas.

Einstein Analytics: Modelos de início rápido do Einstein Discovery,
sincronização para Snowflake, atualização de modelo automatizado do
Einstein Discovery
Faça o Einstein Discovery trabalhar de modo mais rápido e fácil com Modelos de início rápido. Exporte seus dados brutos locais do
Salesforce para o data lake do Snowflake sem necessidade de uma ferramenta ETL de terceiros. Automatize algumas etapas manuais
exigidas para atualizar seus modelos preditivos do Einstein Discovery com uma atualização de modelo programada.

NESTA SEÇÃO:

Integração de dados do Analytics: Sincronização para Snowflake, Preparador de dados disponível ao público em geral, Biblioteca de
fórmulas de Preparador de dados expandida

Exporte seus dados brutos locais do Salesforce para o data lake do Snowflake sem necessidade de uma ferramenta ETL de terceiros.
O novo criador de receita visual, Preparador de dados, está disponível ao público em geral com ainda mais recursos. Adicione colunas
calculadas mais robustas a seus conjuntos de dados.
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Aplicativos pré-construídos do Analytics: Percepções de desempenho sobre receita, rotatividade do cliente da Gestão patrimonial
e crescimento de ativos e mais vendas de hipoteca

Ajude as equipes de vendas a obter percepções de desempenho com painéis de Operações de receita. Preveja e reduza a rotatividade
de clientes e preveja a probabilidade de expandir os ativos da conta com painéis do Analytics da Gestão patrimonial e histórias do
Einstein Discovery. Aumente as vendas de hipoteca priorizando as solicitações de hipoteca do cliente a focar. Use previsões do
aplicativo Einstein Discovery para Análise de seguro para reter clientes. Use o calendário fiscal para filtrar dados em seus painéis.
Personalize o acesso a dados para os gerentes de vendas de modo que eles possam ver apenas dados de usuários abaixo deles na
hierarquia de papéis.

Criação de aplicativo do Analytics: Controle de coluna da tabela, ações de um clique personalizadas, conexões ativas com o Snowflake
(disponível ao público em geral), fusos horários locais (beta)

Congele colunas de tabela e recolha colunas agrupadas. Personalize ações em lenses e painéis. A exploração de dados diretamente
no Snowflake, sem primeiro carregá-los para o Salesforce ou exigir preparação de dados em conjuntos de dados, agora está disponível
ao público em geral. Veja dados urgentes em um fuso horário não GMT (beta). Formatar condicionalmente texto do painel. Crie
componentes do painel reutilizáveis (piloto). Crie modelos instalados automaticamente para pacotes gerenciados.

Einstein Discovery: Melhorias de texto personalizado, prever resultados em fórmulas de automação de processos, alta cardinalidade

Personalize avisos de melhorias para o usuário. Use a nova função Prever para obter previsões em fórmulas de automação de processo.
Determine se os seus dados têm uma distribuição normal com o novo gráfico QQ.

Analytics para todos: Lista de favoritos (disponível ao público em geral), assinaturas dinâmicas do Lens (disponível ao público em
geral), segurança de imagem

Acompanhe métricas entre vários painéis e monitore alterações ao longo do tempo com a Lista de favoritos, que agora está disponível
ao público geral e vem habilitada na sua organização do Salesforce. Receba atualizações de email oportunas com assinaturas, agora
também disponíveis ao público geral, e assine o lens, bem como painéis e widgets. Use novos controles de segurança de imagem
para prevenir o compartilhamento ou o download de imagens confidenciais de painéis e lenses.

O que há de novo no SAQL: Suporte para ano fiscal personalizado, conversão de campo multivalor em strings

A funcionalidade SAQL continua a expandir-se com suporte para ano fiscal personalizado, funcionalidade multivalor de campos
para string e funções adicionais de string, matemática e data.

Integração de dados do Analytics: Sincronização para Snowflake, Preparador de
dados disponível ao público em geral, Biblioteca de fórmulas de Preparador de
dados expandida
Exporte seus dados brutos locais do Salesforce para o data lake do Snowflake sem necessidade de uma ferramenta ETL de terceiros. O
novo criador de receita visual, Preparador de dados, está disponível ao público em geral com ainda mais recursos. Adicione colunas
calculadas mais robustas a seus conjuntos de dados.

NESTA SEÇÃO:

Evite dados do Salesforce desatualizados no Snowflake com Sync Out (beta)

Dados do Salesforce atualizados são fundamentais se você mantém um data lake do Snowflake central para processamento, análise,
automação de negócios ou armazenamento. Por exemplo, apresente à sua equipe de logística os dados mais atualizados mesclando
os dados da conta do seu sistema de registros, o Salesforce, com seus dados de envio do ERP no seu data lake. O Sync Out para
Snowflake exporta os dados locais brutos do Salesforce via Analytics para Snowflake usando o conector do Einstein Analytics para
Snowflake. Com o Sync Out para Snowflake, mantenha os dados do Salesforce no Snowflake atualizados usando a Sincronização de
dados agendada sem necessidade de uma ferramenta ETL de terceiros.
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Grave seus conjuntos de dados do Einstein Analytics no Snowflake usando receitas (disponível ao público em geral)

O conector de Saída do Snowflake permite que você envie seus dados do Analytics para o Snowflake ao usar receitas do Preparador
de dados. Você projeta receitas do Preparador de dados eficientes que combinam dados de várias fontes, adicionam campos de
fórmula e transformam dados em conjuntos de dados feitos para suas necessidades de negócio. Com o conector do Einstein Analytics
para Snowflake, os conjuntos de dados são liberados do Analytics e gravados como uma tabela para você sem necessidade de recriar
relacionamentos e lógica de negócios. Esse recurso agora está disponível ao público em geral.

Preparar os dados com a próxima geração do Preparador de dados (disponível ao público em geral)

A versão mais recente do Preparador de dados expande a interface visual intuitiva que permite que você crie receitas com cliques.
Use a nova visualização gráfica de uma receita para ver em uma visão geral de onde os dados vêm, como eles fluem pela receita e
onde os resultados são gravados. Para validar a receita conforme você a cria, visualize como os dados brutos são transformados em
cada etapa do caminho. A nova versão do Preparador de dados chama-se Preparador de dados e a antiga, Preparador de dados
clássico.

Crie colunas de fórmula calculadas com mais funções no Preparador de dados

Agora você pode usar funções SQL do EA com a transformação de fórmula do Preparador de dados para adicionar colunas calculadas
derivadas de outros campos ao seu conjunto de dados. O SQL do EA é uma coleção de funções padrão e personalizadas para dados
numéricos, de string e data. Antes, você estava limitado a 18 funções ao criar fórmulas no Preparador de dados. Agora, há mais de
40 funções, incluindo [case]  para criar buckets ou sinalizadores com base no valor do campo e [datediff()]  para calcular
a duração entre as datas.

Calcule datas com transformações de data e hora de clique, não código

Quer criar campos de receita do Preparador de dados com base em cálculos de coluna de data com cliques, em vez de consultas
manuais? Verifique as novas transformações de fórmula de data predefinidas. Com a transformação Now, você pode inserir uma
coluna com a data e hora atuais em um formato especificado. Use Date Difference  para calcular a duração entre as colunas
de data selecionadas, como o tempo que leva para dar suporte a casos fechados subtraindo a data de criação da data de fechamento.
Use a função Add or Subtract Days or Months  para fazer uma viagem no tempo e conhecer os dinossauros. Brincadeiras
à parte, ela permite adicionar ou subtrair dias ou meses de uma coluna de data.

Calcule rapidamente as estatísticas com funções agregadas

Calcule mais agregações em receitas usando as novas funções de nó Agregado STDDEV (desvio padrão da amostra), STDDEVP (desvio
padrão da população), VAR (variância da amostra) e VARP (variância da população). Por exemplo, uma empresa imobiliária calcula
o preço médio de todas as casas vendidas em San Francisco em abril de 2020. Para determinar o quão distribuídos esses preços de
residência estão, a empresa imobiliária calcula o desvio padrão da população usando a função STDDEVP.

Veja mais visualizações em receitas

Cada usuário pode iniciar até 4 mil visualizações por hora no Preparador de dados. Antes, o máximo de visualizações por hora por
usuário era de 2 mil. Sempre que você clica em um nó ou transformação para visualizar os resultados, a contagem de visualizações
aumenta.

Gerencie a segurança em nível de linha para receitas do Preparador de dados

A herança de compartilhamento agora está disponível para conjuntos de dados criados com base em receitas do Preparador de
dados. A herança de compartilhamento aumenta a precisão do acesso e reduz a necessidade de predicados de segurança complicados
para a maioria dos objetos e situações. Por exemplo, um painel de pipeline trimestral mostra automaticamente a cada representante
apenas as próprias oportunidades, e seus gerentes podem ver oportunidades da equipe, seguindo as regras de compartilhamento
da oportunidade. Antes, a herança de compartilhamento estava disponível apenas para conjuntos de dados criados por um fluxo
de dados.

Edite um conjunto de dados com um clique do Gerenciador de dados

Clicar em um link do conjunto de dados na guia Dados de um Gerenciador de dados agora abre a página de propriedades do
conjunto de dados, na qual você pode editar o conjunto de dados. Antes, o link criava uma receita com o conjunto de dados como
origem.
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Monitore e atualize aplicativos do Analytics instalados automaticamente em Configuração

Veja facilmente que aplicativos do Analytics são instalados automaticamente em sua organização do Salesforce com a nova página
Aplicativos instalados automaticamente. Você pode atualizar o aplicativo, ver logs no status do aplicativo, excluir aplicativos que
não estão mais em uso e monitorar solicitações de instalação automática.

Evite dados do Salesforce desatualizados no Snowflake com Sync Out (beta)
Dados do Salesforce atualizados são fundamentais se você mantém um data lake do Snowflake central para processamento, análise,
automação de negócios ou armazenamento. Por exemplo, apresente à sua equipe de logística os dados mais atualizados mesclando
os dados da conta do seu sistema de registros, o Salesforce, com seus dados de envio do ERP no seu data lake. O Sync Out para Snowflake
exporta os dados locais brutos do Salesforce via Analytics para Snowflake usando o conector do Einstein Analytics para Snowflake. Com
o Sync Out para Snowflake, mantenha os dados do Salesforce no Snowflake atualizados usando a Sincronização de dados agendada
sem necessidade de uma ferramenta ETL de terceiros.

Onde: Essa alteração se aplica ao 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.

Nota:  Como um recurso beta, o Sync Out para Snowflake 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 Sync Out para Snowflake no grupo de Conectores piloto e beta
do Einstein Analytics na Trailblazer Community.

Por quê: Você pode usar um nó de saída de receita do Preparador de dados para enviar dados por push ao Snowflake, mas essa expansão
adiciona uma camada de processamento. Com o Sync Out para Snowflake, você pode enviar os dados por push na mesma condição
que o Analytics os recebeu do Salesforce, sem tempo de processamento adicional.

Como: Contate o representante da conta do Salesforce para habilitar o Sync Out para Snowflake. Ative o Sync Out para Snowflake na
Configuração do Analytics. Na guia Connect do Gerenciador de dados, clique em Conectar-se a dados. Adicione uma conexão à guia
Conexões de saída e configure-a com suas informações da conta do Snowflake.
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Na guia Conectar, localize a conexão do Salesforce local com os dados que você deseja exportar para o Snowflake. Para o nosso exemplo,

essa conexão local inclui o objeto da conta. Selecione a seta para baixo ( ) ao lado da conexão e clique em Sync Out.
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O Sync Out é executado conforme a sincronização de dados é concluída para cada objeto local. Para nosso exemplo, depois que a
Sincronização de dados captura dados do objeto da conta para o Analytics, o Sync Out então envia por push os mesmos dados da conta
para o Snowflake.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: conexão de saída do Snowflake

Grave seus conjuntos de dados do Einstein Analytics no Snowflake usando receitas (disponível ao
público em geral)
O conector de Saída do Snowflake permite que você envie seus dados do Analytics para o Snowflake ao usar receitas do Preparador de
dados. Você projeta receitas do Preparador de dados eficientes que combinam dados de várias fontes, adicionam campos de fórmula
e transformam dados em conjuntos de dados feitos para suas necessidades de negócio. Com o conector do Einstein Analytics para
Snowflake, os conjuntos de dados são liberados do Analytics e gravados como uma tabela para você sem necessidade de recriar
relacionamentos e lógica de negócios. Esse recurso agora está disponível ao público em geral.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Na guia Connect do Gerenciador de dados, clique em Conectar-se a dados. Adicione uma conexão à guia Conexões de saída e
configure-a com suas informações da conta do Snowflake.

Crie sua receita com o Preparador de dados. Em um nó de Saída, selecione gravar na conexão de saída (1). Escolha a conexão do Snowflake
à qual efetuar push de dados (2) e o objeto do Snowflake que recebe os dados (3). Mapeie as colunas de receita para as colunas de
objeto externo equivalentes (4).
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Salve a receita. Quando a receita é executada, o Analytics grava o resultado para o Snowflake.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: conexão de saída do Snowflake

Preparar os dados com a próxima geração do Preparador de dados (disponível ao público em
geral)
A versão mais recente do Preparador de dados expande a interface visual intuitiva que permite que você crie receitas com cliques. Use
a nova visualização gráfica de uma receita para ver em uma visão geral de onde os dados vêm, como eles fluem pela receita e onde os
resultados são gravados. Para validar a receita conforme você a cria, visualize como os dados brutos são transformados em cada etapa
do caminho. A nova versão do Preparador de dados chama-se Preparador de dados e a antiga, Preparador de dados clássico.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para usar o Preparador de dados, você deve receber a permissão de usuário Editar fluxos de dados do Analytics ou Editar receitas
de conjunto de dados.
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Por quê: Gráficos do Preparador de dados são fáceis de ler, mesmo com muitas informações. Gráfico refere-se à representação gráfica
da receita. Diferentemente de um gráfico de fluxo de dados, que pode ser um pouco confuso, um gráfico de receita não mostra todas
as transformações. Ele mostra apenas entradas (dados de origem), acréscimos, agregações, filtros, junções e saídas (o local em que os
dados são gravados). Também mostra transformações, que são grupos de transformações que mudam os dados brutos e convertem
tipos de coluna. Ao ocultar alterações de dados de nível inferior, o gráfico fornece uma visualização fácil de ler do fluxo de dados. Cada
objeto mostrado no gráfico é chamado de nó. Uma receita pode ter vários nós de Entrada, Agregação, Acréscimo, Filtro, Junção,
Transformação e Saída.

Embora o gráfico não mostre transformações de dados individuais, você pode selecionar o nó Transformação (1) no gráfico para ver
suas transformações na área de detalhes (2).
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Como no Preparador de dados clássico, você pode selecionar uma etapa de transformação no painel esquerdo para visualizar os resultados
daquela transformação na guia anterior. Você também pode selecionar qualquer nó no gráfico para visualizar os resultados daquele nó.

Como: Para criar uma receita do Preparador de dados, clique em Criar receita na guia Receitas no Gerenciador de dados.

327

Einstein Analytics: Modelos de início rápido do Einstein
Discovery, sincronização para Snowflake, atualização de

modelo automatizado do Einstein Discovery

Notas da versão do Salesforce Winter '21



Considere as seguintes diretrizes ao usar o Preparador de dados:

• Você não pode abrir receitas criadas com o Preparador de dados no Preparador de dados clássico.

• Quando você abre uma receita criada com o Preparador de dados clássico, ela é atualizada para a nova versão do Preparador de
dados e aberta no Preparador de dados.

• Você não pode mais criar uma receita usando o Preparador de dados clássico.

Quer compartilhar feedback sobre a versão mais recente do Preparador de dados? Clique em Tenho feedback em Preparador de dados
para nos dar a sua opinião. Estamos ouvindo.

Se você experimentou o último lançamento da versão beta, confira alguns dos novos recursos disponíveis com este lançamento.

• Execute o perfil de coluna nos dados de amostra para obter estatísticas sobre colunas, como frequência dos valores e percentual de
colunas com valores ausentes.

• Ramifique um gráfico de receita para gravar em vários conjuntos de dados. Para ramificar uma receita em um nó, focalize o nó e

clique no ícone de ramificação ( ).
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• Arraste para conectar nós em um gráfico de receita. Para conectar os nós, arraste + para o segundo nó e largue-o na opção Conectar
nós que aparece.

• Escreva fórmulas usando o editor aprimorado com destaque de sintaxe e preenchimento automático.

• Realize cálculos de data usando as novas funções de data Diferença de data, Agora e Adicionar ou subtrair datas. Para obter mais
informações, consulte Calcular datas com transformações de data e hora de clique, não código.

• Crie mais fórmulas com as novas funções SQL do EA, incluindo a função Caso. Consulte Criar colunas de fórmula calculadas com
mais funções no Preparador de dados.

• Achate hierarquias com a nova transformação Achatar.

• Realize pesquisas de diversos valores e crie campos de diversos valores com o nó Junção.

• Altere o nome de receitas, defina os nomes de nó e insira descrições de nó para ajudar os outros a entender o objetivo desses itens.

• Pesquise nós no gráfico por nome, tipo ou metadados para rapidamente localizá-los. Para localizar o nó, insira a string de pesquisa
e selecione o nó.

• Visualize até 5 mil linhas, em vez de 100.
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• Atualize manualmente o JSON da receita usando os botões de download ( ) e upload ( ).

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Atualizar, transformar e carregar dados com o Preparador de dados (pode estar desatualizado ou indisponível
na visualização da versão)

Crie colunas de fórmula calculadas com mais funções no Preparador de dados
Agora você pode usar funções SQL do EA com a transformação de fórmula do Preparador de dados para adicionar colunas calculadas
derivadas de outros campos ao seu conjunto de dados. O SQL do EA é uma coleção de funções padrão e personalizadas para dados
numéricos, de string e data. Antes, você estava limitado a 18 funções ao criar fórmulas no Preparador de dados. Agora, há mais de 40
funções, incluindo [case]  para criar buckets ou sinalizadores com base no valor do campo e [datediff()]  para calcular a
duração entre as datas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Para adicionar uma transformação de fórmula, clique no botão Fórmula ( ) e selecione Fórmula personalizada.

Crie suas próprias colunas calculadas com o editor de fórmulas usando o seletor de função e coluna (1), preenchimento automático (2),
orientação de função do SQL do EA integrada (3) e seleção de tipo de saída (4).
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Transformação de fórmula: Criar uma coluna calculada com base em uma expressão
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Calcule datas com transformações de data e hora de clique, não código
Quer criar campos de receita do Preparador de dados com base em cálculos de coluna de data com cliques, em vez de consultas manuais?
Verifique as novas transformações de fórmula de data predefinidas. Com a transformação Now, você pode inserir uma coluna com a
data e hora atuais em um formato especificado. Use Date Difference  para calcular a duração entre as colunas de data selecionadas,
como o tempo que leva para dar suporte a casos fechados subtraindo a data de criação da data de fechamento. Use a função Add or
Subtract Days or Months  para fazer uma viagem no tempo e conhecer os dinossauros. Brincadeiras à parte, ela permite
adicionar ou subtrair dias ou meses de uma coluna de data.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Para adicionar uma transformação de fórmula de data, selecione o botão Fórmula ( ) e escolha a transformação na lista.

Configure os campos de transformação. Por exemplo, para calcular a idade de casos fechados, use a transformação Date Difference
com os campos Data de fechamento e Data de criação.
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Calcule rapidamente as estatísticas com funções agregadas
Calcule mais agregações em receitas usando as novas funções de nó Agregado STDDEV (desvio padrão da amostra), STDDEVP (desvio
padrão da população), VAR (variância da amostra) e VARP (variância da população). Por exemplo, uma empresa imobiliária calcula o
preço médio de todas as casas vendidas em San Francisco em abril de 2020. Para determinar o quão distribuídos esses preços de residência
estão, a empresa imobiliária calcula o desvio padrão da população usando a função STDDEVP.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: As novas funções aparecem quando você adiciona um agregado ao nó Agregado.
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Veja mais visualizações em receitas
Cada usuário pode iniciar até 4 mil visualizações por hora no Preparador de dados. Antes, o máximo de visualizações por hora por usuário
era de 2 mil. Sempre que você clica em um nó ou transformação para visualizar os resultados, a contagem de visualizações aumenta.

Onde: Essa alteração se aplica ao 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.

Gerencie a segurança em nível de linha para receitas do Preparador de dados
A herança de compartilhamento agora está disponível para conjuntos de dados criados com base em receitas do Preparador de dados.
A herança de compartilhamento aumenta a precisão do acesso e reduz a necessidade de predicados de segurança complicados para a
maioria dos objetos e situações. Por exemplo, um painel de pipeline trimestral mostra automaticamente a cada representante apenas
as próprias oportunidades, e seus gerentes podem ver oportunidades da equipe, seguindo as regras de compartilhamento da oportunidade.
Antes, a herança de compartilhamento estava disponível apenas para conjuntos de dados criados por um fluxo de dados.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Determine se a herança de compartilhamento é adequada para a sua organização com estas perguntas, então ative a herança
de compartilhamento na seção Analytics em Configuração. Habilite a herança de compartilhamento para cada objeto sincronizado do
qual herdar configurações de compartilhamento. A herança de compartilhamento cobre automaticamente a segurança em nível de
linha para usuários e objetos elegíveis de receitas do Preparador de dados. No nó de saída da receita do Preparador de dados, escolha
um objeto elegível como a fonte de compartilhamento (1). Opcionalmente, defina o predicado de segurança (2) como backup para a
herança de compartilhamento. Neste exemplo, as configurações de compartilhamento do objeto Oportunidade fornecem visibilidade
de dados a cada usuário. Se herança de compartilhamento não estiver disponível ou um usuário não estiver coberto, o predicado de
segurança de backup especificará que os usuários podem ver apenas os próprios registros.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Adicionar segurança em nível de linha herdando regras de compartilhamento

Edite um conjunto de dados com um clique do Gerenciador de dados
Clicar em um link do conjunto de dados na guia Dados de um Gerenciador de dados agora abre a página de propriedades do conjunto
de dados, na qual você pode editar o conjunto de dados. Antes, o link criava uma receita com o conjunto de dados como origem.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Clique em um link do conjunto de dados na guia Dados.
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Você agora pode ver as propriedades do conjunto de dados e editar o conjunto de dados.

Monitore e atualize aplicativos do Analytics instalados automaticamente em Configuração
Veja facilmente que aplicativos do Analytics são instalados automaticamente em sua organização do Salesforce com a nova página
Aplicativos instalados automaticamente. Você pode atualizar o aplicativo, ver logs no status do aplicativo, excluir aplicativos que não
estão mais em uso e monitorar solicitações de instalação automática.

Por quê: A estrutura de instalação automática para aplicativos do Analytics modelados requer uma interface do usuário simples para
apresentar ações e depuração aos administradores. A página Aplicativo instalado automaticamente dá fácil acesso a informações sobre
quais aplicativos foram instalados automaticamente e que solicitações de instalação automática estão em execução, foram concluídas
ou falharam. Os aplicativos podem ser atualizados ou excluídos e as solicitações podem ser canceladas.
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Como: Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Aplicativo instalados automaticamente  e selecione Aplicativo
instalados automaticamente.

Use as guias para ver a lista de aplicativos do Analytics instalados ou a lista de solicitações de instalação automática recebidas. As listas
mostram aplicativos modelados com o tipo aplicativo ou aplicativo integrado que são instalados automaticamente.

A visualização padrão é a da guia Aplicativos com a lista de aplicativos instalados automaticamente.

Para ver a lista de solicitações de instalação automática, clique na guia Solicitações.

Cada aplicativo e solicitação de instalação automática tem um status, que você pode atualizar clicando no ícone de atualizar. 

Você pode realizar essas ações em aplicativos do Analytics concluídos ou instalados automaticamente e instalar solicitações
automaticamente.

• Abrir – abre os detalhes de instalação automática para o aplicativo

• Excluir aplicativo – exclui o aplicativo usando uma solicitação de instalação automática do tipo WaveAppDelete

• Visualizar log – exibe o log de solicitação de instalação automática atual para o aplicativo

• Tente novamente – executa a solicitação de instalação automática mais recente para o aplicativo novamente: WaveAppCreate
ou WaveAppDelete
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Você pode realizar essas ações em aplicativos do Analytics em andamento ou instalados automaticamente e instalar solicitações
automaticamente.

• Abrir – abre os detalhes de instalação automática para o aplicativo

• Cancelar solicitação – cancela a solicitação de instalação automática atual usando uma solicitação de instalação automática do tipo
WaveAppCancel

Aplicativos do Analytics instalados automaticamente excluídos não aparecem na guia Aplicativos, mas solicitações de instalação
automática para aplicativos excluídos permanecem na guia Solicitações. Essas solicitações não têm a ação Excluir aplicativo.

Aplicativos pré-construídos do Analytics: Percepções de desempenho sobre receita,
rotatividade do cliente da Gestão patrimonial e crescimento de ativos e mais vendas
de hipoteca
Ajude as equipes de vendas a obter percepções de desempenho com painéis de Operações de receita. Preveja e reduza a rotatividade
de clientes e preveja a probabilidade de expandir os ativos da conta com painéis do Analytics da Gestão patrimonial e histórias do
Einstein Discovery. Aumente as vendas de hipoteca priorizando as solicitações de hipoteca do cliente a focar. Use previsões do aplicativo
Einstein Discovery para Análise de seguro para reter clientes. Use o calendário fiscal para filtrar dados em seus painéis. Personalize o
acesso a dados para os gerentes de vendas de modo que eles possam ver apenas dados de usuários abaixo deles na hierarquia de papéis.

NESTA SEÇÃO:

Melhore as percepções do desempenho de vendas com o aplicativo de Revenue Operations Analytics

Permita que equipes de vendas recebam percepções sobre o desempenho para criar pipelines mais fortes, melhorar a precisão da
previsão e gerar mais receita com Revenue Operations Analytics. O aplicativo Revenue Operations Analytics ajuda os gerentes de
vendas e as equipes a medir o desempenho da equipe, as previsões de receita, o rastreamento de previsões e a visão geral dos
negócios. Ele gera análise de previsões com uma melhor experiência do usuário, melhor visibilidade do pipeline e inspeção e previsões
de negócio mais fáceis usando análise preditiva.

CONSULTE TAMBÉM:

Prever o risco de rotatividade de clientes para a Gestão patrimonial

Prever a probabilidade de adicionar ativos para a Gestão patrimonial

Analytics para Hipoteca: Aumente as vendas com o aplicativo Analytics para Hipoteca

Maximize renovações de apólice com o Einstein Discovery para Análise de seguro

Filtre dados por calendário fiscal

Personalizar o acesso a dados para gerentes de vendas
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Melhore as percepções do desempenho de vendas com o aplicativo de Revenue Operations
Analytics
Permita que equipes de vendas recebam percepções sobre o desempenho para criar pipelines mais fortes, melhorar a precisão da
previsão e gerar mais receita com Revenue Operations Analytics. O aplicativo Revenue Operations Analytics ajuda os gerentes de vendas
e as equipes a medir o desempenho da equipe, as previsões de receita, o rastreamento de previsões e a visão geral dos negócios. Ele
gera análise de previsões com uma melhor experiência do usuário, melhor visibilidade do pipeline e inspeção e previsões de negócio
mais fáceis usando análise preditiva.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: No Analytics Studio clique em Criar e selecione Aplicativo. Localize e selecione Revenue Operations Analytics. Então siga
as instruções no assistente para criar seu aplicativo.

Criação de aplicativo do Analytics: Controle de coluna da tabela, ações de um clique
personalizadas, conexões ativas com o Snowflake (disponível ao público em geral),
fusos horários locais (beta)
Congele colunas de tabela e recolha colunas agrupadas. Personalize ações em lenses e painéis. A exploração de dados diretamente no
Snowflake, sem primeiro carregá-los para o Salesforce ou exigir preparação de dados em conjuntos de dados, agora está disponível ao
público em geral. Veja dados urgentes em um fuso horário não GMT (beta). Formatar condicionalmente texto do painel. Crie componentes
do painel reutilizáveis (piloto). Crie modelos instalados automaticamente para pacotes gerenciados.

NESTA SEÇÃO:

Congele algumas colunas da tabela, role pelas demais

Você não está mais restrito a apenas bloquear as colunas do grupo da tabela de comparação. Escolha quais colunas permanecem
visíveis enquanto você rola pelos dados restantes. Agora você pode congelar até cinco colunas em uma tabela de comparação ou
tabela de valores no designer de painéis e explorador. Além disso, no modo de visualização de painel, você pode congelar quantas
colunas precisar.

Expanda ou recolha colunas agrupadas mais rapidamente

Visualize rapidamente dados distribuídos para o próximo nível de hierarquia em colunas agrupadas com a opção expandir e recolher
o layout para comparar tabelas. Também basta apenas um clique para revisar os detalhes da linha para registros em cada grupo na
hierarquia. Antes, você editou consultas SAQL ou ocultou e excluiu manualmente as colunas para essas visualizações de dados.

Personalize ações de um clique para dimensões

Aproveite o novo menu Ações no explorador para definir como ações de um clique comportam-se em campos de conjunto de
dados da tabela no lenses e em painéis. Para mais eficiência, os usuários podem selecionar a ação de registro que desejarem invocar
para todos os registros em uma coluna de dimensão. Para mais flexibilidade, eles podem escolher visualizar todas as ações de um
clique disponíveis ao clicar em registros em uma coluna específica.

Obtenha percepções sobre dados diretamente no Snowflake (disponível ao público em geral)

Execute explorações em seus dados na plataforma de dados do Snowflake sem carregar os dados para o Salesforce nem exigir
preparação de dados. Depois de configurar uma conexão ativa com o Snowflake, você poderá executar consultas em dados do
Snowflake associados à conexão em tempo real. Com o Einstein Analytics Direct para Snowflake, você pode, inclusive, criar gráficos
e tabelas do painel com base nas consultas que você executa nesses dados.
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Adicione precisão às suas percepções com os dados de data e hora no seu fuso horário local (beta)

Quer sair de GMT e ver dados do painel suscetíveis ao tempo em outro fuso horário? Nós cuidamos disso. Agora você pode ver os
dados do painel no fuso horário que mais importa para o seu negócio. Caso você não saiba, os dados do painel são convertidos no
fuso horário GMT. Isso significa que, quando a equipe de suporte baseada na Califórnia cria um caso mais tarde na quarta-feira (no
horário da Califórnia), a data de criação pode mudar repentinamente para o início da quinta-feira no painel de suporte ao cliente.
Com o fuso horário personalizado único, você pode garantir que os dados suscetíveis ao tempo sejam mais precisos e relevantes
para seu público global.

Enfatize as métricas principais em texto do painel com formatação condicional

Agora, além de números, tabelas e gráficos, você pode aplicar formatação condicional ao texto do painel. A formatação condicional
é um modo fácil de dar destaque a percepções importantes, em que você atribui cores com base em valores específicos. Por exemplo,
altere números de vendas trimestrais para verde quando estiverem acima da meta.

Proteja os dados em painéis integrados com filtros bloqueados ou ocultos

Quando os filtros em painéis integrados não estão bloqueados ou ocultos, os usuários podem modificar ou excluir os filtros globais
e externos, expondo mais dados. As novas opções de bloquear e ocultar para filtros são uma maneira fácil de configurar painéis
integrados para que os usuários vejam apenas os dados que você deseja que eles vejam. Com a ação de redefinir o painel atualizada,
agora você pode retornar um painel integrado ao seu estado integrado inicial.

Economize tempo na criação e no gerenciamento de painéis com componentes de painel reutilizáveis (piloto)

Quer reutilizar facilmente os mesmos gráficos, tabelas, filtros, texto e muito mais em vários painéis? Quer gerenciar tudo em um só
lugar? Conheça os componentes do painel. São um novo tipo de widget de painel que pode conter outros widgets e páginas. O
melhor de tudo é que são uma ótima maneira de acompanhar como você cria e gerencia painéis com cliques em vez de código.

Adicionar facetamento a mais dados em painéis

Às vezes, você deseja criar interatividade nos dados que residem fora do Einstein Analytics. Agora, além dos campos de conjuntos
de dados do Analytics, você pode facetar sobre campos em objetos do Salesforce e conjuntos de dados ativos. Após criar conexões
de fontes de dados com campos de objetos externos em uma consulta de painel, você pode habilitar o facetamento nelas em
consultas e widgets.

Desenvolva modelos do Analytics para instalação automática

Minimize a interação com o usuário necessária para criar manualmente aplicativos do Analytics pelo assistente de modelo no Analytics
Studio desenvolvendo modelos que usam a estrutura de instalação automática. A estrutura instala automaticamente o aplicativo
Analytics modelado em organizações por meio de pacotes gerenciados. Os painéis criados para esses aplicativos podem ser integrados
em páginas do Lightning Experience, permitindo aos usuários interagir com o Einstein Analytics diretamente em páginas do Salesforce.

Veja os downloads de dados do Einstein Analytics em seus arquivos de log de evento

Para rastreamento, segurança ou conformidade, você agora pode acessar logs de downloads de dados do Einstein Analytics. Os logs
de download expostos no Monitoramento de evento incluem ID da sessão, ID do usuário, tipo e ID de ativo, ID do conjunto de dados,
tipo de usuário do Salesforce, formato de download (PNG, EXCEL ou CSV) e número de linhas baixadas. Use os dados de log de
download para criar seus próprios conjuntos de dados e painéis.

Congele algumas colunas da tabela, role pelas demais
Você não está mais restrito a apenas bloquear as colunas do grupo da tabela de comparação. Escolha quais colunas permanecem visíveis
enquanto você rola pelos dados restantes. Agora você pode congelar até cinco colunas em uma tabela de comparação ou tabela de
valores no designer de painéis e explorador. Além disso, no modo de visualização de painel, você pode congelar quantas colunas precisar.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: No designer de painéis, acesse o painel de propriedades do widget (1). Selecione Personalizar colunas congeladas na seção
Layout (2) e defina o número de colunas da tabela a congelar (3). Uma linha cinza-escuro indica o fim do congelamento do painel.
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Para acessar essa configuração do explorador, acesse a seção Layout no painel de propriedades da tabela.

Para o menu de atalho congelar e descongelar colunas, ou para acessar esse recurso no modo de visualização de painel, focalize o
cabeçalho da última coluna que você deseja congelar. No menu suspenso, selecione Congelar colunas até aqui.

Expanda ou recolha colunas agrupadas mais rapidamente
Visualize rapidamente dados distribuídos para o próximo nível de hierarquia em colunas agrupadas com a opção expandir e recolher o
layout para comparar tabelas. Também basta apenas um clique para revisar os detalhes da linha para registros em cada grupo na
hierarquia. Antes, você editou consultas SAQL ou ocultou e excluiu manualmente as colunas para essas visualizações de dados.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Por quê: Digamos que você esteja analisando o relatório de vendas de negócio. Na tabela comparativa agrupada pela categoria do
produto, subcategoria e nome, distribuir os produtos para suas subcategorias facilita a determinação das subcategorias mais vendidas.

Como: No painel de propriedades do widget do designer de painéis, selecione Habilitar Expandir ou Recolher na seção Layout (1).

Neste exemplo, para distribuir registros de produto para a subcategoria de produto, clique em ao lado da Subcategoria do produto
(2).

Para acessar essa configuração do explorador, acesse a seção Layout no painel de propriedades da tabela.
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Personalize ações de um clique para dimensões
Aproveite o novo menu Ações no explorador para definir como ações de um clique comportam-se em campos de conjunto de dados
da tabela no lenses e em painéis. Para mais eficiência, os usuários podem selecionar a ação de registro que desejarem invocar para todos
os registros em uma coluna de dimensão. Para mais flexibilidade, eles podem escolher visualizar todas as ações de um clique disponíveis
ao clicar em registros em uma coluna específica.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Imagine que você quer atualizar registros de oportunidade ao clicar no campo Nome da oportunidade no conjunto de dados
Oportunidades. Depois de o administrador do Salesforce configurar ações para esse campo, abra o conjunto de dados Oportunidades.

Com Nome da oportunidade selecionado no modo de tabela, no painel Propriedades da coluna, role para a seção Ações (1). Selecione
Configurar ações de um clique (2). Habilite Selecionar uma ação (3). Como alternativa, para visualizar todas as ações disponíveis ao
clicar no nome de uma oportunidade, selecione Abrir menu de ações. Na lista Ações do Salesforce, selecione Atualizar oportunidade
(4). Opcionalmente, defina uma cor de hiperlink para o campo Nome da oportunidade.

Obtenha percepções sobre dados diretamente no Snowflake (disponível ao público em geral)
Execute explorações em seus dados na plataforma de dados do Snowflake sem carregar os dados para o Salesforce nem exigir preparação
de dados. Depois de configurar uma conexão ativa com o Snowflake, você poderá executar consultas em dados do Snowflake associados
à conexão em tempo real. Com o Einstein Analytics Direct para Snowflake, você pode, inclusive, criar gráficos e tabelas do painel com
base nas consultas que você executa nesses dados.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Por padrão, Habilitar dados do Einstein Analytics Direct para origens de dados externas
está ativado na página Configurações do Analytics.
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1. Na guia Connect do gerenciador de dados do Einstein Analytics, clique em Conectar-se a dados.

2. Clique em Adicionar conexão na guia Conexões ativas e insira suas configurações.

Ao concluir, clique em Salvar ou Salvar e criar conjunto de dados.

Nota:  Ao criar conexões com o Snowflake, recomendamos usar uma conta de usuário do Snowflake com acesso somente
leitura para manter a segurança dos dados.

3. No gerenciador de dados, clique na guia Dados.

4. Na guia Conjuntos de dados ativos, clique em Criar conjunto de dados. Selecione a conexão e habilite uma tabela do Snowflake
que esteja disponível com a conexão.
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5. Dê um nome ao conjunto de dados ativo e atribua-o ao aplicativo Analytics. Use o aplicativo para controlar quais usuários, papéis
e grupos do Salesforce têm acesso para explorar dados do Snowflake com a conexão. Ao concluir, clique em Criar conjunto de
dados ativo.

6. Para começar a explorar, clique no conjunto de dados ativo na guia Conjunto de dados no Analytics Studio.

Adicione precisão às suas percepções com os dados de data e hora no seu fuso horário local
(beta)
Quer sair de GMT e ver dados do painel suscetíveis ao tempo em outro fuso horário? Nós cuidamos disso. Agora você pode ver os dados
do painel no fuso horário que mais importa para o seu negócio. Caso você não saiba, os dados do painel são convertidos no fuso horário
GMT. Isso significa que, quando a equipe de suporte baseada na Califórnia cria um caso mais tarde na quarta-feira (no horário da Califórnia),
a data de criação pode mudar repentinamente para o início da quinta-feira no painel de suporte ao cliente. Com o fuso horário
personalizado único, você pode garantir que os dados suscetíveis ao tempo sejam mais precisos e relevantes para seu público global.

Nota:  Como um recurso beta, o Fuso horário único personalizado é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados no seu
contrato de assinatura mestre com o 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 Fuso horário único personalizado na Trailblazer
Community.

Onde: Essa alteração se aplica ao 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.
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Como: Entre em contato com o representante da conta do Salesforce para habilitar o Fuso horário único personalizado. Ative o Fuso
horário único personalizado em Configuração do Analytics e selecione o fuso horário a usar.

Importante:  Esse recurso não pode ser desabilitado depois de ser habilitado. Recomendamos que você teste cuidadosamente
o fuso horário único personalizado em uma organização de sandbox antes de habilitá-lo em sua organização de produção.

Lembre-se destas considerações ao usar o Fuso horário único personalizado.

• Um fuso horário é definido no nível da organização.

• Todos os conjuntos de dados devem ser atualizados depois de habilitar o Fuso horário único personalizado e especificar o fuso
horário da sua organização padrão.

• Os painéis existentes permanecem no fuso horário GMT.

• Depois de habilitar o fuso horário único personalizado, novos painéis podem usar fusos horários não GMT.

Enfatize as métricas principais em texto do painel com formatação condicional
Agora, além de números, tabelas e gráficos, você pode aplicar formatação condicional ao texto do painel. A formatação condicional é
um modo fácil de dar destaque a percepções importantes, em que você atribui cores com base em valores específicos. Por exemplo,
altere números de vendas trimestrais para verde quando estiverem acima da meta.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Aplique formatação condicional ao seu texto dinâmico no painel de propriedades do widget no designer de painéis.

Lembre-se de que as regras de formatação condicional aplicadas a uma consulta aplicam-se também a widgets de texto que usam os
mesmos dados de consulta. Porém, você pode criar regras ou editar regras existentes ao criar ou editar texto do painel.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Destacar automaticamente dados com formatação condicional (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)
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Proteja os dados em painéis integrados com filtros bloqueados ou ocultos
Quando os filtros em painéis integrados não estão bloqueados ou ocultos, os usuários podem modificar ou excluir os filtros globais e
externos, expondo mais dados. As novas opções de bloquear e ocultar para filtros são uma maneira fácil de configurar painéis integrados
para que os usuários vejam apenas os dados que você deseja que eles vejam. Com a ação de redefinir o painel atualizada, agora você
pode retornar um painel integrado ao seu estado integrado inicial.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Defina a opção Bloqueada ou Oculta no Criador de filtro no Criador de aplicativo Lightning.

Ou adicione as opções no JSON do filtro com um valor booliano. Por exemplo, "locked":false,"hidden":true.
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Nota:  Opções bloqueadas e ocultas podem ser usadas apenas para filtros, não para seleções.

Com a opção Bloqueado, o menu Filtros aparece no cabeçalho de painel integrado, mas os usuários não podem modificar nem excluir
os filtros.

Com a opção Oculto, o menu Filtros não aparece no cabeçalho do painel integrado.

Ao configurar filtros bloqueados ou ocultos para painéis integrados, lembre-se dos aspectos a seguir.

• Filtros bloqueados e ocultos são aplicados no painel. Se um filtro tornar um campo visível, os usuários verão o campo mesmo quando
você tem acesso restrito a filtros com uma destas opções.

• Opções bloqueadas e ocultas não são aplicadas automaticamente em painéis vinculados ou explorações do lens. As opções são
aplicadas apenas no painel no qual foram especificadas.
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• Opções bloqueadas e ocultas são aplicadas a um painel quando integradas ou abertas na guia do Einstein Analytics Studio ou
Analytics.

CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange: Redefinir filtros mantém os filtros de painéis integrados quando Visualizações salvas estiver habilitado

Economize tempo na criação e no gerenciamento de painéis com componentes de painel
reutilizáveis (piloto)
Quer reutilizar facilmente os mesmos gráficos, tabelas, filtros, texto e muito mais em vários painéis? Quer gerenciar tudo em um só lugar?
Conheça os componentes do painel. São um novo tipo de widget de painel que pode conter outros widgets e páginas. O melhor de
tudo é que são uma ótima maneira de acompanhar como você cria e gerencia painéis com cliques em vez de código.

Nota:  Fornecemos componentes de painel a clientes selecionados por meio de um programa piloto que exige a aceitação de
termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas
piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. O recurso não está disponível ao público geral a menos ou
até que o Salesforce anuncie sua disponibilidade geral em documentação, comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não
podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer
condição. Tome decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer
feedback e sugestões para Componentes do painel na Trailblazer Community.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Entre em contato com o representante da conta do Salesforce para habilitar componentes de painel na sua organização.

Para começar, solte um componente de painel em um painel (1). Crie um novo componente (2) ou use um existente (3).

Adicione páginas, gráficos, texto, filtros e muito mais ao componente da mesma maneira que você cria um painel. Quando você salva
um componente, pode usá-lo em outros painéis o quanto quiser.

349

Einstein Analytics: Modelos de início rápido do Einstein
Discovery, sincronização para Snowflake, atualização de

modelo automatizado do Einstein Discovery

Notas da versão do Salesforce Winter '21

https://trailblazer.salesforce.com/ideaView?id=0873A0000003fh1QAA
https://success.salesforce.com/ideaSearch?filter=Components


Nota:  Não há suporte para esses recursos em componentes do painel.

• Layouts

• Visualizações salvas

• Anotações

• Notificações

• Assinaturas

• Ações do widget

• Empacotamento

• Links para componentes do painel

• Vinculação da origem de dados em um componente do painel

Adicionar facetamento a mais dados em painéis
Às vezes, você deseja criar interatividade nos dados que residem fora do Einstein Analytics. Agora, além dos campos de conjuntos de
dados do Analytics, você pode facetar sobre campos em objetos do Salesforce e conjuntos de dados ativos. Após criar conexões de
fontes de dados com campos de objetos externos em uma consulta de painel, você pode habilitar o facetamento nelas em consultas e
widgets.

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: Suponhamos que você queira revisar o número de casos por conta em um painel. Agora, você pode facetar uma consulta a partir
do objeto Conta do Salesforce para o conjunto de dados Casos após conectar os campos de Nome da conta nessas fontes de dados.

1. No Designer de painéis, crie uma consulta no objeto Conta do Salesforce. Em seguida, defina o Comprimento da barra para Soma
de receita anual e o campo Barras para o Nome da conta.

2. Crie outra consulta sobre o conjunto de dados de Casos. Renomeie Contagem de linhas para Número de casos e defina o campo
Barras para Nome da conta.

3. Para conectar as duas consultas, clique em  e selecione Conectar fontes de dados.

4. Clique em Nova conexão e insira um nome para a conexão.

5. Selecione o objeto Conta como Fonte de dados 1 e o conjunto de dados Casos como Fonte de dados 2. Para ambas as fontes de
dados, selecione Nome da conta como o campo para definir a conexão e corresponder os registros entre elas.
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6. Salve suas alterações quando concluir.

Para visualizar a interatividade entre as consultas, arraste-as para o painel e selecione um registro em uma consulta. Ambas as consultas
no painel agora facetam no campo de nome Conta.
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Desenvolva modelos do Analytics para instalação automática
Minimize a interação com o usuário necessária para criar manualmente aplicativos do Analytics pelo assistente de modelo no Analytics
Studio desenvolvendo modelos que usam a estrutura de instalação automática. A estrutura instala automaticamente o aplicativo Analytics
modelado em organizações por meio de pacotes gerenciados. Os painéis criados para esses aplicativos podem ser integrados em páginas
do Lightning Experience, permitindo aos usuários interagir com o Einstein Analytics diretamente em páginas do Salesforce.

Por quê: Você pode projetar modelos do Analytics para criar aplicativos do Analytics que não precisem de personalização nem interação
com o usuário. A estrutura do modelo de instalação automática permite que você empacote o modelo do Analytics, que, quando
instalado em uma organização do cliente, instala automaticamente seu aplicativo do Analytics do modelo. Os usuários não precisam
criar manualmente o aplicativo usando o assistente de modelo no Analytics Studio.

Como: Para especificar que seu modelo de aplicativo do Analytics faz parte de uma estrutura de instalação automática, crie e adicione
o novo arquivo auto-install.json  no diretório de modelo, junto com o arquivo template-info.json. Então empacote
seu modelo e distribua-o. A instalação do modelo empacotado inicia o processo de instalação automática para seu aplicativo do Analytics.

Os tipos de modelo com suporte para esse arquivo são app  e embeddedapp.

O arquivo auto-install.json  permite que você configure o nome e o tipo de solicitação de instalação automática usando as
configurações de ganchos. Os atributos são:

DescriçãoTipoNome do atributo

O tipo de gancho de instalação automática. Para Winter '21,
PackageInstall  é o único tipo com suporte.

stringtipo

Um nome opcional para a solicitação de instalação automática.
Esse nome aparece na página Configuração de aplicativos
instalados automaticamente para a solicitação.

stringrequestName

O arquivo auto-install.json  também permite que você defina as definições de configuração do aplicativo. As definições de
configuração do aplicativo incluem:

DescriçãoTipoNome do atributo

Indica se o aplicativo é compartilhado automaticamente com
usuários que têm a licença AnalyticsViewOnlyEmbeddedApp
(true) ou não (false).

boolianoautoShareWithLicensed
Users

Indica se o aplicativo é compartilhado automaticamente com o
usuário que iniciou a solicitação de instalação automática (true)
ou não (false).

boolianoautoShareWith
Originator

Indica se o aplicativo é excluído quando a solicitação de instalação
automática falha devido a um erro de construção (true) ou não
(false).

boolianodeleteAppOn
ConstructionFailure

Indica se a criação do aplicativo falha quando um aplicativo ou
ativo existente existe com o mesmo nome de desenvolvedor
(true) ou não (false).

boolianofailOnDuplicateName

Um mapa de valores variáveis a usar na criação do aplicativo. Os
nomes de variável devem corresponder às variáveis definidas no
arquivo variables.json.

Mapavalores
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Arquivo auto-install.json  de exemplo:

{
"hooks": [
{
"type" : "PackageInstall",
"requestName" : "Hook for the Auto-Install Template"

}
],
"configuration" : {
"appConfiguration" :{
"failOnDuplicateNames" : false,
"autoShareWithLicensedUsers" : true,
"autoShareWithOriginator" : true,
"deleteAppOnConstructionFailure" : true,
"values" : {
"value1" : "testString",
"value2" : false

}
}

}
}

Para concluir a designação de seu modelo como um modelo instalado automaticamente, adicione o atributo
autoInstallDefinition  ao seu arquivo template-info.json  e o atributo name  ao seu arquivo folder.json.

Veja os downloads de dados do Einstein Analytics em seus arquivos de log de evento
Para rastreamento, segurança ou conformidade, você agora pode acessar logs de downloads de dados do Einstein Analytics. Os logs de
download expostos no Monitoramento de evento incluem ID da sessão, ID do usuário, tipo e ID de ativo, ID do conjunto de dados, tipo
de usuário do Salesforce, formato de download (PNG, EXCEL ou CSV) e número de linhas baixadas. Use os dados de log de download
para criar seus próprios conjuntos de dados e painéis.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Se você for um cliente do Monitoramento de evento, receberá os campos WAVE_DOWNLOAD_EVENT automaticamente nos
dados do log de evento quando seus usuários estiverem trabalhando no Analytics.

CONSULTE TAMBÉM:

Tipos de evento com suporte do EventLogFile: tipo de evento de download do Wave (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

IdeaExchange: Monitoramento de evento para o painel do Einstein Analytics (Wave) e downloads de lens

Einstein Discovery: Melhorias de texto personalizado, prever resultados em fórmulas
de automação de processos, alta cardinalidade
Personalize avisos de melhorias para o usuário. Use a nova função Prever para obter previsões em fórmulas de automação de processo.
Determine se os seus dados têm uma distribuição normal com o novo gráfico QQ.

Os direitos de ALBERT EINSTEIN são usados com a permissão da Universidade Hebraica de Jerusalém. Representado exclusivamente pela
Greenlight.
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NESTA SEÇÃO:

Guie as ações do usuário com texto de melhoria personalizado

As melhorias do Einstein Discovery são ações sugeridas que os usuários podem realizar para melhorar os resultados previstos. Antes,
essas sugestões usavam texto genérico impessoal. Agora você pode personalizar esse texto para fornecer instruções direcionadas
mais específicas. Você pode comunicar as práticas recomendadas da sua organização no contexto das operações de negócio usando
um tom que reflita a cultura da sua organização. Encaminhe seus usuários para os melhores resultados possíveis.

Prever resultados em fórmulas de automação de processos

Inteligência preditiva integrada em suas fórmulas de automação de processos com a função PREVER do Einstein Discovery. Agora
você pode tomar decisões em sua lógica de automação com base em resultados previstos das previsões do Einstein Discovery
disponíveis em sua organização do Salesforce. Por exemplo, em um processo de aprovação, uma fórmula pode determinar se um
resultado previsto atende a um limite exigido para aprovação automática. A função PREVER está disponível ao definir fórmulas para
Next Best Action, regras de validação, fluxos (tela, autônomos e invocáveis), processos (no Criador de processos), regras de fluxo de
trabalho, processos de aprovação, valores de campo predeterminados, ações de atualização de campo e valores padrão.

Habilite alta cardinalidade para uma variável em uma história

Pode ser difícil interpretar e visualizar variáveis de alta cardinalidade devido ao alto número de valores únicos. Por esse motivo, o
Einstein Discovery ignorou valores únicos acima de 100 nessas variáveis ou os agrupou em uma categoria reservada. Agora você
pode adicionar variáveis de alta cardinalidade a uma história. O Einstein Discovery o alerta automaticamente quando detecta variáveis
contendo mais de 100 valores únicos. Você pode permitir que o Einstein Discovery trate essas variáveis como antes ou controlar a
maneira como as variáveis são usadas.

Determine visualmente se os seus dados são distribuídos normalmente

Para modelos de regressão, um das principais pressuposições é que os erros residuais para a variável de resultado têm uma distribuição
normal. Use o gráfico QQ (quantil-quantil) para verificar rapidamente essa pressuposição e determinar se e como os erros residuais
se afastam da normalidade. Se o gráfico QQ mostrar os erros residuais como aproximadamente lineares, você poderá estar seguro
de que o modelo cumpre a suposição de distribuição normal.

Atualize seus modelos regularmente com a atualização automática

Ao longo do tempo, o desempenho de um modelo implantado pode mudar. O modelo torna-se menos preciso na previsão de
resultados devido a alterações no ambiente, nos dados ou nos requisitos de negócios. Para combater esse desvio, atualize seu modelo
ocasionalmente ajustando as configurações da história, treinando-o outra vez em novos dados e reimplantando-o. Com a atualização
automática, agora você pode agendar atualizações de modelo semanais ou mensais. Atualizações automatizadas proporcionam a
tranquilidade de saber que seus modelos são atualizados regularmente para refletir a versão melhor e mais recente.

Mantenha-se informado com notificações de alteração do conjunto de dados e filtros aplicados

Tornamos fácil obter percepções mais precisas com notificações de alterações ao conjunto de dados subjacente e visibilidade em
um relance de filtros variáveis. Quando uma história é atualizada, as alterações ao conjunto de dados que afetam sua história acionam
um banner de notificação. O alerta solicita que você revise suas configurações e considere criar uma nova versão da história com
base nos dados mais recentes disponíveis. Filtros aplicados a variáveis da história agora são visualizados mais facilmente nas
configurações da história, assim, você pode focar ou expandir facilmente sua análise de dados

Integre previsões ao seu conjunto de dados no Preparador de dados (Piloto)

Dê às suas previsões visibilidade diretamente no painel. Use a nova transformação da Previsão de descoberta para o Preparador de
dados calcular e armazenar previsões em seu conjunto de dados. Você pode inclusive armazenar descrições dos principais preditores
e melhorias. Quando você executa uma receita com um nó da Previsão de descoberta, o Einstein estima e salva os resultados previstos
linha a linha. Preencha seus conjuntos de dados com inteligência preditiva e prescritiva para avaliar rapidamente previsões em um
grande conjunto de dados, avaliar diversos modelos antes de implantá-los em produção e agregar essas informações em um painel.
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Minimize o impacto distinto sobre suas histórias com variáveis sensíveis

No Einstein Discovery, você pode identificar e usar variáveis que têm o potencial de viés em sua história. É importante monitorar
essas variáveis sensíveis para garantir que não influenciem negativamente as percepções da história. Se atualizações recentes da
história estiverem afetando variáveis sensíveis, o Einstein Discovery poderá avisá-lo do impacto distinto, o que significa que outras
variáveis estão sendo tratadas de modo desigual em seu modelo. Um modelo treinado em dados com impacto distinto pode produzir
previsões tendenciosas.

Comece rapidamente a criação de histórias usando modelos

Não tem certeza de como começar a identificar os melhores negócios ou reduzir os ciclos de negócio? Deixe que os modelos criem
os aplicativos, preparem e carreguem dados e crie uma versão da história usando as melhores práticas para atingir suas metas. Revise
descobertas de história concluídas e personalize a história para atender às suas necessidades.

Obtenha modelos GBM e XGBoost mais ajustados

Melhoramos a precisão dos modelos baseados nos algoritmos XGBoost e GBM. Ajustamos as configurações internas para esses
modelos, assim, essa alteração é automática. Se você comparar métricas de modelo entre um modelo criado nesta versão e um
modelo criado em uma versão anterior, elas poderão diferir.

Implemente modelos externos na sua organização do Salesforce (piloto)

Aumente seus poderes preditivos com modelos criados externamente que você pode começar a usar rapidamente no seu ambiente
de produção. Além dos modelos incríveis que o Einstein Discovery cria com base em suas histórias, você agora pode carregar e
implantar modelos criados fora do Salesforce. Os cientistas de dados podem usar suas ferramentas de modelagem favoritas para
projetar, criar, testar e ajustar modelos do TensorFlow. Então, basta carregar e implantar esses modelos cuidadosamente projetados
em sua organização do Salesforce. Seus usuários entram em atividade rapidamente e começam a usar previsões do modelo para
obter melhores resultados.

Crie modelos precisos usando algoritmos de floresta aleatória (piloto)

O Einstein Discovery agora adiciona um quarto tipo de modelo baseado em um algoritmo de modelagem conhecido como floresta
aleatória. O Einstein Discovery usa esse algoritmo de aprendizado supervisionado para criar modelos altamente precisos com árvores
de decisão, randomização e outras técnicas de otimização. Você pode comparar um modelo de floresta aleatória com outros tipos
de modelos para determinar se esse algoritmo fornece mais precisão para sua história.

Anote versões da história com descrições

Já se esqueceu das alterações exatas que foram feitas na versão de uma história? Talvez por que uma alteração foi feita ou quem a
fez? Agora você pode adicionar descrições detalhadas e informativas que permitem clareza e responsabilidade enquanto evitam
trabalho redundante.

Cancelar a criação de história durante a análise

Alguma vez você já quis incluir uma alteração de última hora antes de clicar em Criar história, mas precisou esperar a conclusão
apenas para excluí-la? Agora você tem a opção de interromper uma história antes de enviá-la. Não é mais preciso pesquisar a história
e então excluí-la manualmente.

Carregar histórias do Einstein Discovery mais rapidamente

Carregar histórias com muitas percepções pode demorar mais. O Einstein Discovery agora abre com as 15 principais percepções de
uma história, então carrega mais percepções conforme você as pesquisa. As principais percepções incluem todas as percepções de
primeira ordem, seguidas pelas de segunda ordem para concluir a lista.
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foque Focar suas previsões no serviço de previsões do Einstein

O comportamento padrão mudou para chamadas de API de previsão no Serviço de previsões do Einstein. Antes, a resposta incluía
fatores preditivos e melhorias por padrão. A partir dessa versão, a função de previsão retorna apenas um único valor de previsão. Se
desejar fatores e melhorias de previsão, você deve mostrar seu interesse no corpo da solicitação de sua chamada de API.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Os recursos de criação de bots mais rapidamente com modelos, pontuação de oportunidade mais relevante
com filtros e personalização da pesquisa estão disponíveis ao público geral

Guie as ações do usuário com texto de melhoria personalizado
As melhorias do Einstein Discovery são ações sugeridas que os usuários podem realizar para melhorar os resultados previstos. Antes,
essas sugestões usavam texto genérico impessoal. Agora você pode personalizar esse texto para fornecer instruções direcionadas mais
específicas. Você pode comunicar as práticas recomendadas da sua organização no contexto das operações de negócio usando um tom
que reflita a cultura da sua organização. Encaminhe seus usuários para os melhores resultados possíveis.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Você pode personalizar texto de aprimoramento em dois locais:

• Durante uma implantação usando o Assistente de implantação ou

• Depois da implantação usando o Gerenciador de modelo

Nota:  As telas nos dois locais são quase idênticas.

O Assistente de implantação o avisa durante a implantação. Habilite melhorias para uma ou mais variáveis e selecione Especificar texto
personalizado.

No Gerenciador de modelo, abra uma previsão, selecione um modelo, selecione Editar configurações no menu suspenso e clique na
subguia Melhorias. Habilite melhorias para uma ou mais variáveis e selecione Especificar texto personalizado.
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Para cada variável de texto que você deseja personalizar, clique em Adicionar e especifique um ou mais valores de texto e seus avisos
do usuário personalizados associados.

Para cada variável numérica que você deseja personalizar, especifique o texto personalizado desejado para aumentar ou diminuir o valor.

Salve suas alterações. O Einstein Discovery comunica-se com seus usuários usando mensagens de melhorias personalizadas.

CONSULTE TAMBÉM:

Einstein Discovery: Melhorias de texto personalizado, prever resultados em fórmulas de automação de processos, alta cardinalidade

357

Einstein Analytics: Modelos de início rápido do Einstein
Discovery, sincronização para Snowflake, atualização de

modelo automatizado do Einstein Discovery

Notas da versão do Salesforce Winter '21



Prever resultados em fórmulas de automação de processos
Inteligência preditiva integrada em suas fórmulas de automação de processos com a função PREVER do Einstein Discovery. Agora você
pode tomar decisões em sua lógica de automação com base em resultados previstos das previsões do Einstein Discovery disponíveis
em sua organização do Salesforce. Por exemplo, em um processo de aprovação, uma fórmula pode determinar se um resultado previsto
atende a um limite exigido para aprovação automática. A função PREVER está disponível ao definir fórmulas para Next Best Action, regras
de validação, fluxos (tela, autônomos e invocáveis), processos (no Criador de processos), regras de fluxo de trabalho, processos de
aprovação, valores de campo predeterminados, ações de atualização de campo e valores padrão.

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: Ao criar uma fórmula de automação, em Funções, selecione Avançado, selecione PREVER e clique em Inserir função
selecionada. O exemplo a seguir exibe a criação de uma fórmula para um processo de aprovação.

No criador de fórmulas, selecione PredDefId, clique em Inserir campo, selecione SmartDataDiscovery > Definições de previsão,
selecione uma previsão disponível, selecione ID de definição de previsão e clique em Inserir.
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Você pode obter uma previsão do Einstein Discovery para um registro com base no ID de registro especificado ou para uma lista de
campos e seus valores. O exemplo a seguir exibe a fórmula para um processo de aprovação que avaliará como TRUE se o resultado
previsto para o registro determinado for menor do que o valor de desconto especificado (Discount__c).
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CONSULTE TAMBÉM:

Einstein Discovery: Melhorias de texto personalizado, prever resultados em fórmulas de automação de processos, alta cardinalidade

Habilite alta cardinalidade para uma variável em uma história
Pode ser difícil interpretar e visualizar variáveis de alta cardinalidade devido ao alto número de valores únicos. Por esse motivo, o Einstein
Discovery ignorou valores únicos acima de 100 nessas variáveis ou os agrupou em uma categoria reservada. Agora você pode adicionar
variáveis de alta cardinalidade a uma história. O Einstein Discovery o alerta automaticamente quando detecta variáveis contendo mais
de 100 valores únicos. Você pode permitir que o Einstein Discovery trate essas variáveis como antes ou controlar a maneira como as
variáveis são usadas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Você pode incluir uma variável de alta cardinalidade, com um máximo de 200 valores únicos, em uma história. Todas as outras
variáveis estão limitadas a 100 valores únicos. Você também pode combinar valores de campo para minimizar valores únicos.

Aqui está uma amostragem de variável de alta cardinalidade, Indústria. Queremos usar a variável, porém, ela tem um alto número de
valores únicos.

Clique em Editar história, selecione a variável de alta cardinalidade e escolha suas possíveis ações na guia Alertas.
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Você também pode limitar o número de valores únicos em uma variável excluindo valores da história. Clique na guia Configurações
da variável e desmarque os valores.

CONSULTE TAMBÉM:

Einstein Discovery: Melhorias de texto personalizado, prever resultados em fórmulas de automação de processos, alta cardinalidade
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Determine visualmente se os seus dados são distribuídos normalmente
Para modelos de regressão, um das principais pressuposições é que os erros residuais para a variável de resultado têm uma distribuição
normal. Use o gráfico QQ (quantil-quantil) para verificar rapidamente essa pressuposição e determinar se e como os erros residuais se
afastam da normalidade. Se o gráfico QQ mostrar os erros residuais como aproximadamente lineares, você poderá estar seguro de que
o modelo cumpre a suposição de distribuição normal.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Para um modelo de regressão, abra Métricas do modelo e clique em Avaliação do modelo. Na subguia Desempenho geral,
role para baixo até o Gráfico QQ normal para restos padronizados. Esse gráfico de exemplo é visualmente linear, o que confirma a
pressuposição de uma distribuição normal.

Se o gráfico não for linear, considere revisar a pressuposição de distribuição normal e investigar seus dados.

CONSULTE TAMBÉM:

Einstein Discovery: Melhorias de texto personalizado, prever resultados em fórmulas de automação de processos, alta cardinalidade

Atualize seus modelos regularmente com a atualização automática
Ao longo do tempo, o desempenho de um modelo implantado pode mudar. O modelo torna-se menos preciso na previsão de resultados
devido a alterações no ambiente, nos dados ou nos requisitos de negócios. Para combater esse desvio, atualize seu modelo ocasionalmente
ajustando as configurações da história, treinando-o outra vez em novos dados e reimplantando-o. Com a atualização automática, agora
você pode agendar atualizações de modelo semanais ou mensais. Atualizações automatizadas proporcionam a tranquilidade de saber
que seus modelos são atualizados regularmente para refletir a versão melhor e mais recente.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: No Gerenciador de modelos, veja uma previsão, clique na subguia Atualização do modelo e clique em Habilitar atualização
automática.
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Defina as configurações do trabalho de atualização, incluindo frequência (mensal ou semanal), dia e hora em que você deseja atualizar.
Especifique outras configurações conforme necessário, como adicionar usuários para notificar quando o modelo é atualizado e então
salve suas alterações.
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Sempre que o trabalho de atualização for concluído, os destinatários assinados receberão uma notificação por email e a página Atualizar
modelo exibirá o histórico do trabalho.
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CONSULTE TAMBÉM:

Einstein Discovery: Melhorias de texto personalizado, prever resultados em fórmulas de automação de processos, alta cardinalidade

Mantenha-se informado com notificações de alteração do conjunto de dados e filtros aplicados
Tornamos fácil obter percepções mais precisas com notificações de alterações ao conjunto de dados subjacente e visibilidade em um
relance de filtros variáveis. Quando uma história é atualizada, as alterações ao conjunto de dados que afetam sua história acionam um
banner de notificação. O alerta solicita que você revise suas configurações e considere criar uma nova versão da história com base nos
dados mais recentes disponíveis. Filtros aplicados a variáveis da história agora são visualizados mais facilmente nas configurações da
história, assim, você pode focar ou expandir facilmente sua análise de dados

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Para revisar alterações ao conjunto de dados subjacente, clique em Editar história e então no banner para ver as atualizações.

Neste exemplo, a versão atual da história tem 14 colunas (1). Depois de clicar na notificação, ela mostra 12 colunas (2) no conjunto de
dados atualizado.
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Clique em Atualizar história para aceitar as alterações ou feche as configurações da história para ignorar a notificação.

Visualize os filtros clicando em Editar história para abrir as configurações da história. Os filtros são listados na coluna FILTRO APLICADO.

Para aproveitar a filtragem aprimorada e preservar os filtros de versões anteriores, atualize as configurações do filtro e salve-os em uma
nova versão da história.

CONSULTE TAMBÉM:

Einstein Discovery: Melhorias de texto personalizado, prever resultados em fórmulas de automação de processos, alta cardinalidade

Integre previsões ao seu conjunto de dados no Preparador de dados (Piloto)
Dê às suas previsões visibilidade diretamente no painel. Use a nova transformação da Previsão de descoberta para o Preparador de dados
calcular e armazenar previsões em seu conjunto de dados. Você pode inclusive armazenar descrições dos principais preditores e melhorias.
Quando você executa uma receita com um nó da Previsão de descoberta, o Einstein estima e salva os resultados previstos linha a linha.
Preencha seus conjuntos de dados com inteligência preditiva e prescritiva para avaliar rapidamente previsões em um grande conjunto
de dados, avaliar diversos modelos antes de implantá-los em produção e agregar essas informações em um painel.

Nota:  Esse recurso está na fase piloto apenas porque atualmente não oferece suporte a pacotes.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Em Preparador de dados, abra uma receita que tenha pelo menos um nó de entrada. Selecione o botão Adicionar nó (+) entre
dois nós ou no fim da receita e selecione Previsão de descoberta.
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Selecione uma previsão do Einstein Discovery implantada na sua organização, então mapeie todos os campos de previsão para a receita.

Opcionalmente, você pode armazenar os principais preditores e melhorias no conjunto de dados para exibição rápida e fácil em um
painel.
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CONSULTE TAMBÉM:

Einstein Discovery: Melhorias de texto personalizado, prever resultados em fórmulas de automação de processos, alta cardinalidade

Minimize o impacto distinto sobre suas histórias com variáveis sensíveis
No Einstein Discovery, você pode identificar e usar variáveis que têm o potencial de viés em sua história. É importante monitorar essas
variáveis sensíveis para garantir que não influenciem negativamente as percepções da história. Se atualizações recentes da história
estiverem afetando variáveis sensíveis, o Einstein Discovery poderá avisá-lo do impacto distinto, o que significa que outras variáveis estão
sendo tratadas de modo desigual em seu modelo. Um modelo treinado em dados com impacto distinto pode produzir previsões
tendenciosas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: O impacto distinto é sinalizado na versão da história em que ocorre. Clique no ícone de escudo para ver as percepções.
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Reveja seu modelo, filtre as variáveis sensíveis e investigue as percepções. Use os dados coletados para ajudá-lo a decidir se essas variáveis
sensíveis são úteis para a sua análise ou se devem ser removidas.

CONSULTE TAMBÉM:

Einstein Discovery: Melhorias de texto personalizado, prever resultados em fórmulas de automação de processos, alta cardinalidade

Comece rapidamente a criação de histórias usando modelos
Não tem certeza de como começar a identificar os melhores negócios ou reduzir os ciclos de negócio? Deixe que os modelos criem os
aplicativos, preparem e carreguem dados e crie uma versão da história usando as melhores práticas para atingir suas metas. Revise
descobertas de história concluídas e personalize a história para atender às suas necessidades.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: No Analytics Studio, clique em Criar e então em História. Selecione um dos modelos listados.
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A visão geral do modelo inclui uma descrição (1), uma lista de objetos com suporte (2) e exemplos de percepções (3).

CONSULTE TAMBÉM:

Einstein Discovery: Melhorias de texto personalizado, prever resultados em fórmulas de automação de processos, alta cardinalidade
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Obtenha modelos GBM e XGBoost mais ajustados
Melhoramos a precisão dos modelos baseados nos algoritmos XGBoost e GBM. Ajustamos as configurações internas para esses modelos,
assim, essa alteração é automática. Se você comparar métricas de modelo entre um modelo criado nesta versão e um modelo criado
em uma versão anterior, elas poderão diferir.

Onde: Essa alteração se aplica ao 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.

CONSULTE TAMBÉM:

Einstein Discovery: Melhorias de texto personalizado, prever resultados em fórmulas de automação de processos, alta cardinalidade

Implemente modelos externos na sua organização do Salesforce (piloto)
Aumente seus poderes preditivos com modelos criados externamente que você pode começar a usar rapidamente no seu ambiente
de produção. Além dos modelos incríveis que o Einstein Discovery cria com base em suas histórias, você agora pode carregar e implantar
modelos criados fora do Salesforce. Os cientistas de dados podem usar suas ferramentas de modelagem favoritas para projetar, criar,
testar e ajustar modelos do TensorFlow. Então, basta carregar e implantar esses modelos cuidadosamente projetados em sua organização
do Salesforce. Seus usuários entram em atividade rapidamente e começam a usar previsões do modelo para obter melhores resultados.

Nota:  Damos suporte a funcionalidade de importação de modelo externo a clientes selecionados por meio de um programa
piloto que requer a concordância com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em
contato com a Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. A importação de
modelo externo não está disponível ao público geral a menos ou até que o Salesforce anuncie sua disponibilidade geral em
documentação, comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de
qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas
nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e sugestões para importação de modelo
externo no grupo IdeaExchange aplicável da Trailblazer Community.

Onde: Essa alteração se aplica ao 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.

Nota:  Este piloto dá suporte apenas a modelos do TensorFlow. Você deve empacotar todos os arquivos de modelo associados
em um arquivo Zip.

Como: Abra o Gerenciador de modelo e clique em Carregar para iniciar o assistente para Carregar modelo.
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Especifique detalhes sobre esse modelo, depois clique em Avançar para especificar todas as variáveis do modelo e selecionar o resultado
que o modelo prevê. Selecione o arquivo Zip contendo os arquivos de modelo do TensorFlow e clique em Concluído. Você pode
implantar esse modelo imediatamente no ambiente do Salesforce ou clicar em Fechar para adicioná-lo à guia Arquivos carregados para
implantação posterior.
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CONSULTE TAMBÉM:

Einstein Discovery: Melhorias de texto personalizado, prever resultados em fórmulas de automação de processos, alta cardinalidade

Crie modelos precisos usando algoritmos de floresta aleatória (piloto)
O Einstein Discovery agora adiciona um quarto tipo de modelo baseado em um algoritmo de modelagem conhecido como floresta
aleatória. O Einstein Discovery usa esse algoritmo de aprendizado supervisionado para criar modelos altamente precisos com árvores
de decisão, randomização e outras técnicas de otimização. Você pode comparar um modelo de floresta aleatória com outros tipos de
modelos para determinar se esse algoritmo fornece mais precisão para sua história.

Nota:  Fornecemos a funcionalidade de modelo de floresta aleatória para clientes selecionados por meio de um programa piloto
que requer a concordância com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato
com a Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. Os modelos de floresta aleatória
não estão disponíveis ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação,
em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo
específico ou independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos
disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e sugestões para os modelos de floresta aleatória no grupo
IdeaExchange aplicável da Trailblazer Community.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Na configuração da história, clique na lista Algoritmo e selecione Floresta aleatória (piloto).
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Depois de criar a história, vá para as Métricas do modelo e compare a precisão desse modelo com modelos criados usando outros
algoritmos.

Nota:  Para o piloto, os modelos de floresta aleatória são interpretáveis (os resultados da análise aparecem na guia Por que
aconteceu), mas não podem ser implantados.

CONSULTE TAMBÉM:

Einstein Discovery: Melhorias de texto personalizado, prever resultados em fórmulas de automação de processos, alta cardinalidade

Anote versões da história com descrições
Já se esqueceu das alterações exatas que foram feitas na versão de uma história? Talvez por que uma alteração foi feita ou quem a fez?
Agora você pode adicionar descrições detalhadas e informativas que permitem clareza e responsabilidade enquanto evitam trabalho
redundante.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Para adicionar uma descrição, clique no menu suspenso ao lado de Editar história e então em Histórico de versões.

Clique no ícone de edição para a versão a atualizar.

CONSULTE TAMBÉM:

Einstein Discovery: Melhorias de texto personalizado, prever resultados em fórmulas de automação de processos, alta cardinalidade
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Cancelar a criação de história durante a análise
Alguma vez você já quis incluir uma alteração de última hora antes de clicar em Criar história, mas precisou esperar a conclusão apenas
para excluí-la? Agora você tem a opção de interromper uma história antes de enviá-la. Não é mais preciso pesquisar a história e então
excluí-la manualmente.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: O botão Cancelar história aparece depois de iniciar uma nova história ou revisão. Clique no botão para interromper o processo.

Cancelar uma nova história o leva de volta à página inicial. Cancelar uma revisão o leva de volta à versão atual da história.

CONSULTE TAMBÉM:

Einstein Discovery: Melhorias de texto personalizado, prever resultados em fórmulas de automação de processos, alta cardinalidade

Carregar histórias do Einstein Discovery mais rapidamente
Carregar histórias com muitas percepções pode demorar mais. O Einstein Discovery agora abre com as 15 principais percepções de uma
história, então carrega mais percepções conforme você as pesquisa. As principais percepções incluem todas as percepções de primeira
ordem, seguidas pelas de segunda ordem para concluir a lista.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Abra uma história para carregar automaticamente as principais percepções. Carregue mais percepções rolando em direção à
base da lista ou use a pesquisa para recuperar percepções relacionadas.
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CONSULTE TAMBÉM:

Einstein Discovery: Melhorias de texto personalizado, prever resultados em fórmulas de automação de processos, alta cardinalidade

foque Focar suas previsões no serviço de previsões do Einstein
O comportamento padrão mudou para chamadas de API de previsão no Serviço de previsões do Einstein. Antes, a resposta incluía fatores
preditivos e melhorias por padrão. A partir dessa versão, a função de previsão retorna apenas um único valor de previsão. Se desejar
fatores e melhorias de previsão, você deve mostrar seu interesse no corpo da solicitação de sua chamada de API.

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 Consulte a solicitação de exemplo em Obter previsões na ajuda do Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Einstein Discovery: Melhorias de texto personalizado, prever resultados em fórmulas de automação de processos, alta cardinalidade

Analytics para todos: Lista de favoritos (disponível ao público em geral), assinaturas
dinâmicas do Lens (disponível ao público em geral), segurança de imagem
Acompanhe métricas entre vários painéis e monitore alterações ao longo do tempo com a Lista de favoritos, que agora está disponível
ao público geral e vem habilitada na sua organização do Salesforce. Receba atualizações de email oportunas com assinaturas, agora
também disponíveis ao público geral, e assine o lens, bem como painéis e widgets. Use novos controles de segurança de imagem para
prevenir o compartilhamento ou o download de imagens confidenciais de painéis e lenses.

NESTA SEÇÃO:

Monitore métricas importantes com a Lista de observação do Einstein Analytics (disponível ao público em geral)

A Lista de observação do Einstein Analytics dá a você a vantagem de acompanhar até 20 KPIs em diferentes painéis, mais a tendência
histórica. Acompanhe suas métricas em um local, o que significa que não é mais possível alternar entre painéis para ver o que mudou.
Esse recurso agora está disponível ao público em geral.

Assine os widgets do lens e painel para atualizações de email oportunas (disponível ao público em geral)

Não é mais necessário procurar métricas, gráficos e tabelas que você costuma consultar. Permita que cheguem a você em emails
diários ou semanais. Assinaturas estão disponíveis ao público em geral e agora você pode assinar os lenses, bem como widgets de
painel. As assinaturas do lens funcionam da mesma maneira que as assinaturas de widgets, com uma exceção. Enquanto uma
assinatura está baseada em um instantâneo da sua consulta, uma assinatura do lens é dinâmica. Isso significa que qualquer alteração
salva a um lens assinado reflete-se automaticamente no email de assinatura e visualização.
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Controle quem compartilha imagens de painel e do lens

Restrinja downloads e compartilhamentos de imagens com uma nova configuração e uma nova permissão. Por padrão, todos os
usuários podem compartilhar imagens do lenses, widgets do painel e painéis inteiros que contêm os dados da organização. Use os
novos controles para impedir usuários ou perfis de compartilhar imagens confidenciais.

Aplicativos móveis do Analytics: Faça mais no aplicativo Salesforce em qualquer lugar

Com a última atualização para o novo aplicativo Salesforce móvel, os usuários do iOS podem acessar painéis das páginas de registro
usando links personalizados. Além disso, os usuários de Android podem acessar ativos do Einstein Analytics a partir do item de
navegação do Analytics.

Monitore métricas importantes com a Lista de observação do Einstein Analytics (disponível ao
público em geral)
A Lista de observação do Einstein Analytics dá a você a vantagem de acompanhar até 20 KPIs em diferentes painéis, mais a tendência
histórica. Acompanhe suas métricas em um local, o que significa que não é mais possível alternar entre painéis para ver o que mudou.
Esse recurso agora está disponível ao público em geral.

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: A lista de observação é habilitada automaticamente na sua organização, mas você pode desabilitá-la. Em Configuração, na caixa
Busca rápida, insira Analytics e selecione Configurações. Desmarque Habilitar lista de observação.

Com a Lista de observação (1), os usuários podem criar uma lista personalizada de até 20 métricas. Clique em itens da Lista de observação
para visualizar valores de métrica (2) e gráficos da linha do tempo (3).

Não é mais necessário alternar entre painéis para ver o que mudou; os usuários podem rastrear de modo rápido e fácil suas métricas em
um só lugar.

Comece a criar sua Lista de observação adicionando métricas diretamente de um painel. Você só precisa selecionar Adicionar à lista
de observação no menu do widget.
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Dê um nome à métrica (1), selecione como as alterações positivas e negativas são relatadas (2) e adicione uma linha de referência
opcional (3) para comparações de tendência.

Os instantâneos ocorrem diariamente e você pode esperar ver suas métricas e gráficos na lista de observação 24 horas após adicioná-las.
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Assine os widgets do lens e painel para atualizações de email oportunas (disponível ao público
em geral)
Não é mais necessário procurar métricas, gráficos e tabelas que você costuma consultar. Permita que cheguem a você em emails diários
ou semanais. Assinaturas estão disponíveis ao público em geral e agora você pode assinar os lenses, bem como widgets de painel. As
assinaturas do lens funcionam da mesma maneira que as assinaturas de widgets, com uma exceção. Enquanto uma assinatura está
baseada em um instantâneo da sua consulta, uma assinatura do lens é dinâmica. Isso significa que qualquer alteração salva a um lens
assinado reflete-se automaticamente no email de assinatura e visualização.

Onde: Essa alteração se aplica ao 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 acessar assinaturas, os usuários precisam da permissão de usuário Usar emails de assinatura em um conjunto de permissões
associado com uma licença do Einstein Analytics Growth ou do Einstein Analytics Plus. Para assinar tabelas e receber email com os dados
da tabela em arquivos .csv anexados, os usuários também precisam da permissão de usuário Baixar dados do Analytics. Observe que a
permissão que usamos para o recurso beta, Assinar tabelas do Einstein Analytics, não está mais disponível.

Como: Atribua a permissão Usar emails da assinatura para usuários ou perfis que você quer permitir que recebam email com os dados
da organização. Observe que a preferência da organização que usamos para o recurso beta, Habilitar assinaturas por email para
widgets do painel do Einstein Analytics, não está mais disponível nas Configurações do Analytics.

Importante:  As assinaturas existentes continuam estando disponíveis, mas você deve atribuir a nova permissão para os usuários
as acessarem.

Para assinar um lens, primeiro salve-o no explorador. Em seguida clique no ícone Mostrar assinaturas ( ) para abrir o painel Assinatura,
então clique em Assinar.

Você pode assinar qualquer lens que seja salvo em um formato SAQL no explorador. Se você quiser converter um lens em SAQL, diremos
quando tentar assinar. Para converter em SAQL, abra o Modo de consulta, clique em Executar consulta e salve o lens.
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Nota:  Uma vez que uma assinatura do lens está em sincronia dinâmica com seu lens, você não pode excluir um lens enquanto
há uma assinatura para ele.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Obtenha atualizações agendadas com assinaturas de email (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Controle quem compartilha imagens de painel e do lens
Restrinja downloads e compartilhamentos de imagens com uma nova configuração e uma nova permissão. Por padrão, todos os usuários
podem compartilhar imagens do lenses, widgets do painel e painéis inteiros que contêm os dados da organização. Use os novos controles
para impedir usuários ou perfis de compartilhar imagens confidenciais.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Analytics  e selecione Configurações. Na página Configurações, selecione
Compartilhamento e download seguros de imagem. Essa configuração bloqueia o compartilhamento de imagem para todos na
sua organização.

Agora você pode permitir o compartilhamento de imagem por usuário ou perfil. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Usuários
e selecione Conjuntos de permissões. Edite o conjunto de permissões em que você deseja habilitar o compartilhamento de imagem,
abra Permissões do sistema e selecione Compartilhar imagens do Analytics.

Com a permissão do usuário Compartilhar imagens do Analytics habilitada, os usuários podem executar as seguintes ações com imagens
do lenses, de widgets do painel e painéis inteiros.

• Baixar imagens .png

• Exportar imagens para o Quip

• Publicar imagens no Chatter

• Incluir imagens em anotações

• Compartilhar imagens de visualizações de assinatura e explorações conversacionais
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Aplicativos móveis do Analytics: Faça mais no aplicativo Salesforce em qualquer lugar
Com a última atualização para o novo aplicativo Salesforce móvel, os usuários do iOS podem acessar painéis das páginas de registro
usando links personalizados. Além disso, os usuários de Android podem acessar ativos do Einstein Analytics a partir do item de navegação
do Analytics.

NESTA SEÇÃO:

Acesse painéis em uma página de registro com links personalizados

Os painéis integrados são ótimos porque colocam dados relevantes onde mais importa: diretamente no registro. Mas os painéis
integrados não são sempre otimizados para dispositivos móveis. Eles ocupam um espaço de tela limitado e levam tempo para
carregar quando a conectividade é inferior à ideal. Agora você pode usar links personalizados para acompanhar rapidamente como
seus usuários móveis acessam os painéis a partir de registros.

Use o Einstein Analytics no aplicativo Salesforce móvel para Android

Com a atualização mais recente ao aplicativo Salesforce móvel, os usuários de Android podem acessar os ativos do Einstein Analytics
usando o item de navegação do Analytics. O novo item cria uma experiência de usuário familiar entre desktop e dispositivos móveis
e dá a usuários de aplicativo Salesforce móvel uma página inicial para acessar aplicativos e painéis.

Atualizar para as versões Winter '21 do Einstein Analytics para iOS e Android

A versão 11.0 do Einstein Analytics está disponível ao público em geral.

Acesse painéis em uma página de registro com links personalizados

Os painéis integrados são ótimos porque colocam dados relevantes onde mais importa: diretamente no registro. Mas os painéis integrados
não são sempre otimizados para dispositivos móveis. Eles ocupam um espaço de tela limitado e levam tempo para carregar quando a
conectividade é inferior à ideal. Agora você pode usar links personalizados para acompanhar rapidamente como seus usuários móveis
acessam os painéis a partir de registros.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e à versão 226.030 ou superior do aplicativo Salesforce móvel para iOS. O Einstein
Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Para criar um URL personalizado em um painel, use a opção Compartilhar (1) e OBTER URL (2) no Einstein Analytics.
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Como opção, para abrir um painel em um estado específico, adicione o parâmetro dashboardState  ao URL. Use essa sintaxe para
o URL de link personalizado.

https://domain.my.salesforce.com/analytics/wave/dashboard?assetId={dashboardID}&orgId={orgID}&loginHost={loginHost}&urlType=sharing&dashboardState={URL-encoded
dashboard state}

Em Configuração, adicione o URL do link personalizado a uma página de registro no Gerenciador de objetos. Por exemplo, crie um link
de Insights de conta  (3) para que os proprietários de conta possam iniciar um painel de métrica de vendas com filtros relevantes
aplicados diretamente a partir de um registro.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Iniciar Ativos do Einstein Analytics com URLs (pode estar desatualizado ou indisponível durante a prévia da
versão)

Ajuda do Salesforce: Compartilhar painéis, widgets e lenses (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Use o Einstein Analytics no aplicativo Salesforce móvel para Android

Com a atualização mais recente ao aplicativo Salesforce móvel, os usuários de Android podem acessar os ativos do Einstein Analytics
usando o item de navegação do Analytics. O novo item cria uma experiência de usuário familiar entre desktop e dispositivos móveis e
dá a usuários de aplicativo Salesforce móvel uma página inicial para acessar aplicativos e painéis.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e à versão 226.030 ou superior do aplicativo Salesforce móvel para Android. O
Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Os administradores podem adicionar o item de navegação do Analytics aos aplicativos do Lightning no Criador de aplicativo
Lightning. O Analytics não aparece na lista de itens de navegação Mobile Only no Iniciador de aplicativos.

Nota:  Lenses e conjuntos de dados que não tenham suporte no aplicativo Salesforce móvel são abertos no Einstein Analytics
para aplicativo Android.

Atualizar para as versões Winter '21 do Einstein Analytics para iOS e Android

A versão 11.0 do Einstein Analytics está disponível ao público em geral.

NESTA SEÇÃO:

Leve o Analytics para qualquer lugar com o Mobile Offline (Beta)

Sem Internet? Sem problema. Agora você pode visualizar e analisar dados mesmo quando o acesso à Internet não estiver disponível.
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Mais aprimoramentos no Einstein Analytics para iOS

O Einstein Analytics para iOS agora oferece suporte aos recursos adicionais do Winter '21.

Mais aprimoramentos no Einstein Analytics para Android

O Einstein Analytics para Android agora oferece suporte a recursos adicionais do Winter '21.

Leve o Analytics para qualquer lugar com o Mobile Offline (Beta)

Sem Internet? Sem problema. Agora você pode visualizar e analisar dados mesmo quando o acesso à Internet não estiver disponível.

Nota:  Como um recurso beta, o Mobile Offline é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato de
assinatura mestre com o 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 Mobile Offline na Trailblazer Community.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics para iOS usando iOS 13.3 e superior. O Einstein Analytics está disponível na Developer
Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Entre em contato com o representante da conta do Salesforce para habilitar o Mobile Offline.

Quando você tiver acesso à Internet, instale o Mobile Offline. Toque nos três pontos ao lado do nome do painel, do lens ou do conjunto
de dados para visualizar seu painel de detalhes. Em seguida, toque em Disponibilizar offline (1). Quando terminar o download do
ativo (2), você estará pronto para levar a análise de dados para qualquer lugar.
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O Analytics usa dados ativos sempre que você tiver acesso à Internet. Além disso, ativos offline não são atualizados automaticamente
quando o acesso à Internet estiver disponível. Mantenha seus dados offline atualizados tocando em Atualizar dados offline (3) quando
o acesso à Internet estiver disponível.

Para visualizar todos os ativos disponíveis para acesso offline, toque no ícone de filtro (4) e, em seguida, selecione Offline (5).

Para remover o acesso offline para um ativo específico, abra o painel de detalhes e, em seguida, toque na marca de verificação acima
de Disponibilizar offline (6). Para remover todo o acesso offline, vá até Configurações, toque em Offline e, em seguida, toque em
Remover todos os dados offline (7).
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Tenha estas considerações em mente ao usar o Mobile Offline.

• Para economizar com os dados móveis, os dados offline são baixados usando apenas Wi-Fi. Para baixar dados usando redes Wi-Fi e
de celular, vá até Configurações, toque em Offline e, em seguida, desative Apenas Wi-Fi.

• Se os ativos excederem 250 MB ou a capacidade de armazenamento do dispositivo, eles não estarão disponíveis para acesso offline.

• As configurações do Mobile Offline se aplicam a dispositivos móveis individuais e não são sincronizadas entre diversos dispositivos.

• Ao remover os dados offline, todos os dados usados por um ativo serão removidos a menos que outro ativo offline use os mesmos
dados.

• Todos os dados offline são removidos do dispositivo quando você faz logout ou desinstala o aplicativo.

• Ativos habilitados para acesso offline são armazenados no dispositivo usando as normas de criptografia da Salesforce para dispositivos
móveis. Dados não criptografados nunca são armazenados em um dispositivo.

• Alguns recursos não têm suporte em painéis e lenses offline.

– Imagens

– Mapas personalizados

– Vinculação

– Visualizações pessoais

– Salvar, Salvar como

– Publicar no Chatter, Compartilhar por email

– APEX, SOQL

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Acessar dados quando estiver offline
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Mais aprimoramentos no Einstein Analytics para iOS

O Einstein Analytics para iOS agora oferece suporte aos recursos adicionais do Winter '21.

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.

• Suporte para recursos do Winter '21, incluindo formatação condicional para texto dinâmico.

• Fuso horário: Adicione precisão às suas percepções com data e hora no seu fuso horário local.

• Correções de bug.

Como: O Analytics está disponível para dispositivos que executam o iOS 12,2 ou posterior. Para obter os aprimoramentos mais recentes,
faça download do Einstein Analytics da App Store.

Mais aprimoramentos no Einstein Analytics para Android

O Einstein Analytics para Android agora oferece suporte a recursos adicionais do Winter '21.

Onde: Essas alterações se aplicam ao Einstein Analytics para Android. 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.

• Suporte para recursos do Winter '21, incluindo formatação condicional para texto dinâmico.

• Novo widget de data: O novo widget de data tem datas predefinidas, um operador de intervalo e mais liberdade na configuração
de datas relativas.

• Fuso horário: Adicione precisão às suas percepções com data e hora no seu fuso horário local.

• 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™.

O que há de novo no SAQL: Suporte para ano fiscal personalizado, conversão de
campo multivalor em strings
A funcionalidade SAQL continua a expandir-se com suporte para ano fiscal personalizado, funcionalidade multivalor de campos para
string e funções adicionais de string, matemática e data.

NESTA SEÇÃO:

Obtenha suporte para ano fiscal no Einstein Analytics (disponível ao público em geral)

O Einstein Analytics agora pode herdar anos fiscais definidos no Salesforce. Depois de serem herdados, você poderá criar painéis e
escrever consultas SAQL que usem esses dados.

Converta campos de diversos valores em campos de string no SAQL (Beta)

Consultar campos com diversos valores impõe um desafio: Apenas um item aparece nos resultados da consulta. Ao converter cada
conjunto de valores múltiplos em uma única string delimitada alfabética, uma nova função SAQL, mv_to_string(), mostra
todos os itens em um campo de diversos valores. O campo continua sendo de diversos valores no conjunto de dados. Essa alteração
se aplica à projeção da consulta e aos resultados apenas.
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Escreva consultas específicas do fuso horário local com o fuso horário personalizado único (beta)

O Einstein Analytics agora dá suporte a informações de fuso horário local em painéis e consultas SAQL. Quando você habilita esse
recurso, pode usar os campos DateTime  e DateOnly  para escrever consultas que se referem a fusos horários locais em vez
de GMT. Usar o fuso horário local dá mais significado aos resultados da consulta para um público global. Para saber mais, consulte
Adicionar precisão a suas percepções com dados de data e hora no fuso horário local (beta) na página 345.

Use as funções de conversão ASCII e trigonometria em consultas SAQL

Implemente a mesma funcionalidade que as suas outras linguagens de consulta favoritas com trigonometria do SAQL e funções de
conversão ASCII.

Acesse informações de data com mais funções para dados do ano fiscal

Da equipe que lhe trouxe funções para recuperar o último dia de uma semana, mês, trimestre ou ano vem a mesma funcionalidade
para os primeiros dias. Além das novas funções do primeiro dia, as funções de primeira e última data agora estão disponíveis para
dados do ano fiscal. Essas funções funcionam da mesma maneira, mas têm o prefixo fiscal.

Obtenha suporte para ano fiscal no Einstein Analytics (disponível ao público em geral)
O Einstein Analytics agora pode herdar anos fiscais definidos no Salesforce. Depois de serem herdados, você poderá criar painéis e
escrever consultas SAQL que usem esses dados.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para usar SAQL, você deve ter uma licença da Plataforma Analytics.

Como: Se você ainda não tiver definido um ano fiscal personalizado na Configuração do Salesforce, consulte a Ajuda do Salesforce.

Veja como herdar um ano fiscal personalizado no Einstein Analytics.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Analytics  e selecione Configurações.

2. Selecione Herdar o ano fiscal personalizado definido na Configuração do Salesforce e clique em Salvar.

Quando selecionado, o Einstein Analytics exibe os valores e filtros de data fiscal com base no ano fiscal personalizado definido na
Configuração do Salesforce. Quando desmarcado, o Einstein Analytics baseia os valores de data e os filtros em um ano fiscal padrão.

3. Escolha em qual data basear o ano fiscal.

a. Data final – se o ano fiscal começar em abril de 2020 e terminar em março de 2021, seu ano fiscal será 2021.

b. Data inicial – se o ano fiscal começar em abril de 2020 e terminar em março de 2021, seu ano fiscal será 2020.

4. Clique em Salvar.

A data do ano fiscal personalizado está disponível por conjunto de dados após a execução de fluxo de dados de cada conjunto de dados.
Antes de trabalhar com dados do ano fiscal personalizados no SAQL, execute seus fluxos de dados depois de definir o ano fiscal
personalizado no Salesforce.

O Einstein Analytics indica dados do ano fiscal personalizado criando novos campos com o sufixo _Fiscal. Avalia os campos de dados
para garantir que cada registro se enquadre no ano fiscal, no trimestre fiscal, no mês fiscal e na semana fiscal conforme definido na
Configuração do Salesforce.

Essa consulta SAQL agrupa pelo campo de ano fiscal personalizado e mostra o número de oportunidades para cada ano. O campo
CreatedDate_Year_Fiscal  tem o sufixo _Fiscal.

q = load "opportunities";
q = group q by 'CreatedDate_Year_Fiscal';
q = foreach q generate
'CreatedDate_Year_Fiscal' as 'Fiscal Year',
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count() as 'count';
q = order q by 'CreatedDate_Year_Fiscal' asc;
q = limit q 2000;

ContagemAno fiscal

22017

12018

12019

12020

12021

12022

CONSULTE TAMBÉM:

Referência de SAQL do Analytics: trabalhe com dados do ano fiscal atual

IdeaExchange: Habilitar o calendário personalizado (Período fiscal) no WAVE

Converta campos de diversos valores em campos de string no SAQL (Beta)
Consultar campos com diversos valores impõe um desafio: Apenas um item aparece nos resultados da consulta. Ao converter cada
conjunto de valores múltiplos em uma única string delimitada alfabética, uma nova função SAQL, mv_to_string(), mostra todos
os itens em um campo de diversos valores. O campo continua sendo de diversos valores no conjunto de dados. Essa alteração se aplica
à projeção da consulta e aos resultados apenas.

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.

Nota:  Como um recurso beta, mv_to_string()  é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato
de assinatura mestre com o 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 esse recurso na Trailblazer Community.

Quem: Para usar SAQL, você deve ter uma licença da Plataforma Analytics.

Por quê: Digamos que você tenha um conjunto de dados que rastreie que vendedores trabalham com cada conta. O conjunto de dados
tem duas colunas: Conta e Equipe da conta, sendo Equipe da conta um campo de diversos valores.

Uma consulta simples retorna cada conta e o pessoal que trabalha nela, mas o campo Equipe da conta mostra apenas uma pessoa
trabalhando em cada conta, embora haja mais pessoas.

q = load "Accounts"
q = foreach q generate
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'Account' as 'Account',
'Account_Team' as 'Account Team';

Equipe da contaConta

Fred WilliamsonAcme

Brian AlisonDTC Electronics

Nadia SmithSalesforce

Com a função mv_to_string(), os analistas podem converter o campo Equipe da conta de diversos valores para uma string
delimitada classificada em ordem alfabética. Quando convertido em uma string, os resultados da consulta mostram todos em cada
equipe da conta. Assim, os analistas podem trabalhar com qualquer função de string SAQL, por exemplo, para pesquisar nomes.

Como:  Para habilitar mv_to_string(), entre em contato com o Suporte ao cliente do Salesforce. Para converter um campo de
diversos valores em uma string, invoque a função mv_to_string.

q = load "Accounts";
q = foreach q generate

'Account' as 'Account';
mv_to_string('Account_Team') as 'Account Team';

A consulta agora retorna valores da Equipe de contas como uma string delimitada por uma vírgula e um espaço (, ), o delimitador padrão,
em ordem alfabética.

Equipe da contaConta

Fred Williamson, Hank Chen, Sarah VasquezAcme

Brian Alison, Tessa McNaleyDTC Electronics

Nadia SmithSalesforce

Para retornar uma string com um delimitador personalizado, especifique o delimitador como uma string ao invocar mv_to_string().

q = load "Accounts";
q = foreach q generate

'Account' as 'Account';
mv_to_string('Account_Team', ";;") as 'Account Team';

A consulta retorna os valores da Equipe de contas delimitados por dois pontos e vírgulas (;;) em ordem alfabética.

Equipe da contaConta

Fred Williamson;;Hank Chen;;Sarah VasquezAcme

Brian Alison;;Tessa McNaleyDTC Electronics

Nadia SmithSalesforce

mv_to_string()  aplica-se apenas a dimensões não agrupadas. Você pode executar filtragem ou agrupamento em um campo de
diversos valores após a projeção.
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Aqui está a sintaxe da função mv_to_string().

mv_to_string(multi-value_column_name, delimiter)

multi-value_column_name
Nome do campo de diversos valores a ser convertido em uma string.

delimiter
Opcional. Os caracteres usados para delimitar valores na string convertida. Comprimento máximo de 2 caracteres. O valor padrão é
uma vírgula seguida por um espaço (, ).

Nota:  Para mv_to_string  exibir todos os valores de um campo de diversos valores, o registro de conjunto de dados requer
indexação extra. Essa indexação pode tornar o registro mais lento. Se isso é um problema, você pode desabilitar esse recurso em
Configuração. Se você executar mv_to_string()  com a indexação desativada, a função retornará o primeiro valor no primeiro
campo apenas.

1. Insira Analytics  na caixa Busca rápida.

2. Selecione Configurações na lista de opções do Analytics.

3. Em Configurações, clique na caixa de seleção para Excluir valores de dimensão de diversos valores no Einstein Analytics.

CONSULTE TAMBÉM:

Referência de SAQL do Analytics: mv_to_string()

Escreva consultas específicas do fuso horário local com o fuso horário personalizado único (beta)
O Einstein Analytics agora dá suporte a informações de fuso horário local em painéis e consultas SAQL. Quando você habilita esse recurso,
pode usar os campos DateTime  e DateOnly  para escrever consultas que se referem a fusos horários locais em vez de GMT. Usar
o fuso horário local dá mais significado aos resultados da consulta para um público global. Para saber mais, consulte Adicionar precisão
a suas percepções com dados de data e hora no fuso horário local (beta) na página 345.

Use as funções de conversão ASCII e trigonometria em consultas SAQL
Implemente a mesma funcionalidade que as suas outras linguagens de consulta favoritas com trigonometria do SAQL e funções de
conversão ASCII.

Onde: Essa alteração se aplica ao Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível
na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para usar SAQL, você deve ter uma licença da Plataforma Analytics.

Como: As seguintes funções são novas.

Cálculo matemático

• pi(n)

• degrees(n)
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• radians(n)

• sin(n)

• cos(n)

• tan(n)

• asin(n)

• acos(n)

• atan(n)

• sign(n)

As funções trigonométricas seguem este padrão:

q = foreach q generate trigFunction(measurement) as value;

Como exemplo, vamos encontrar o cosseno de 60 graus.

q = foreach q generate cos(radians(60)) as cosine;

Primeiro, a função radians()  converte 60 graus em radianos, o que retorna 1.0472. Para quem se lembra das aulas de geometria,
isso é igual a π/6.

Então, ele pega o cosseno de 1.0472.

q = foreach q generate cos(1.0472) as cosine;

Essa consulta retorna o valor de aproximadamente 0,5.

String

• ascii(n)

• chr(n)

Você agora pode converter o valor ASCII de um caractere em UTF-8 e vice-versa. Veja um exemplo.

q = foreach q generate ascii("a") as int_value;

Essa consulta retorna 97.

Agora, vamos converter o valor UTF-8 de volta em ASCII

q = foreach generate chr(97) as char_value;

Essa consulta retorna o caractere "a".

CONSULTE TAMBÉM:

Referência de SAQL do Analytics: funções matemáticas

Referência de SAQL do Analytics: Funções de string

Acesse informações de data com mais funções para dados do ano fiscal
Da equipe que lhe trouxe funções para recuperar o último dia de uma semana, mês, trimestre ou ano vem a mesma funcionalidade para
os primeiros dias. Além das novas funções do primeiro dia, as funções de primeira e última data agora estão disponíveis para dados do
ano fiscal. Essas funções funcionam da mesma maneira, mas têm o prefixo fiscal.
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Onde: Esse recurso está disponível no Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está
disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para usar SAQL, você deve ter uma licença da Plataforma Analytics.

Como: Aqui estão as novas funções de data disponíveis no SAQL.

Datas do ano padrão

• week_first_day

• month_first_day

• quarter_first_day

• year_first_day

Datas do ano fiscal

• fiscal_week_first_day

• fiscal_month_first_day

• fiscal_quarter_first_day

• fiscal_year_first_day

• fiscal_week_last_day

• fiscal_month_last_day

• fiscal_quarter_last_day

• fiscal_year_last_day

Use-as em uma instrução foreach(). Você não pode usá-las em instruções group by, order by  ou filter.

Nota:  Você não pode usar funções de data fiscal em receitas e transformações de fluxo de dados.

Para datas de ano fiscal e ano calendário padrão, siga este padrão:

q = foreach q generate timeSegment_firstOrLast_day(toDate('DateFieldName')) as
'TimeSegment FirstOrLast Day';

Esta consulta de exemplo usa um conjunto de dados de oportunidades de vendas para retornar o primeiro dia de cada mês para os
cinco primeiros campos Close_Date_sec_epoch. As datas de fechamento da oportunidade estão no Unix Epoch Time.

q = load "DTC_Opportunity";
q = foreach q generate month_first_day(toDate('Close_Date_sec_epoch')) as 'Month First
Day';
q = limit q 5;

Aqui estão os resultados da consulta.

Equipe da conta#

01/11/2015 00:00:001

01/03/2016 00:00:002

01/09/2016 00:00:003

01/08/2016 00:00:004
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Equipe da conta#

01/06/2016 00:00:005

Para saber mais sobre como acessar os dados de ano fiscal personalizados no Einstein Analytics, consulte Obter suporte para ano fiscal
no Einstein Analytics (disponível ao público em geral) na página 388.

CONSULTE TAMBÉM:

Referência de SAQL do Analytics: trabalhe com dados do ano fiscal atual

Referência de SAQL do Analytics: último dia da semana, mês, trimestre ou ano

Referência de SAQL do Analytics: primeiro dia da semana, mês, trimestre ou ano

Ajuda do Salesforce: formatos de data e datas fiscais para dados de origem

Salesforce Einstein: Os recursos de criação de bots mais rapidamente
com modelos, pontuação de oportunidade mais relevante com filtros
e personalização da pesquisa estão disponíveis ao público geral

Os bots são mais colaborativos e rápidos de criar com aprimoramentos do modelo de intenção. A pontuação de oportunidade tem filtros
para permitir que você decida que registros e campos são considerados. A personalização cria resultados da pesquisa da maneira como
cada usuário trabalha no Salesforce.

Conheça esses recursos do Einstein e muito mais!

Serviço
Bots do Einstein: Todos podem criar um bot com o modelo de introdução, aprimoramentos ao modelo de intenção e novas
permissões

Esta versão de Bots do Einstein está prestes a levar mais bots a mais pessoas. Comece a usar bots mais rapidamente criando um bot com
base em um modelo em Configuração guiada. Crie modelos de intenção robustos com o Recomendador de entrada e convite mais
membros da equipe para criar e gerenciar seu modelo de intenção com permissões aprimoradas. Estamos adicionando três novos
idiomas e recursos de acessibilidade inovadores à Visualização de mapa. Você pode adicionar variáveis de contexto personalizadas ao
seu bot para capturar informações de entrada importantes sobre seus clientes.

Vendas
Sales Cloud Einstein: Mais controle do modelo de pontuação de oportunidade, modelos globais para pontuação de lead e
grandes melhorias na Captura de atividades do Einstein

Ao configurar a Pontuação de oportunidade do Einstein, escolha fazer o Einstein analisar apenas determinados registros de oportunidade
e campos personalizados. Use a Pontuação de leads do Einstein quando não tiver dados próprios suficientes. Obtenha mais da Captura
de atividades do Einstein com novas opções de conexão e configuração.

Setores
Recomendações de visita do Einstein: Planeje visitas às lojas certas na hora certa

394

Salesforce Einstein: Os recursos de criação de bots mais
rapidamente com modelos, pontuação de oportunidade

Notas da versão do Salesforce Winter '21

mais relevante com filtros e personalização da pesquisa
estão disponíveis ao público geral

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.bi_dev_guide_saql.meta/bi_dev_guide_saql/bi_saql_cfy.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.bi_dev_guide_saql.meta/bi_dev_guide_saql/bi_saql_functions_lastday.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.bi_dev_guide_saql.meta/bi_dev_guide_saql/bi_saql_functions_firstday.htm
https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_integrate_date_formats_and_fiscal_dates.htm&language=pt_BR


Os gerentes de vendas podem parar de se preocupar com quais lojas os representantes de vendas devem visitar em seguida porque o
Einstein faz isso por eles. As recomendações de visita são baseadas e personalizadas para atender aos seus requisitos de negócio exclusivos.
Crie uma ou mais estratégias com base em seus requisitos de negócio no Einstein Next Best Action.

Análise de dados
Einstein Discovery: Melhorias de texto personalizado, prever resultados em fórmulas de automação de processos, alta
cardinalidade

Personalize avisos de melhorias para o usuário. Use a nova função Prever para obter previsões em fórmulas de automação de processo.
Determine se os seus dados têm uma distribuição normal com o novo gráfico QQ.

Personalização
Criadores do Einstein: Gere recomendações personalizadas (beta), teste o desempenho de sua previsão e mostre intervalo
de confiança e principais preditores em registros para previsões numéricas

O Criador de recomendações do Einstein gera recomendações personalizadas orientadas por IA de qualquer coisa a qualquer pessoa.
O Criador de previsões do Einstein é compatível com insights no nível do registro para previsões numéricas.

Desenvolvimento
Einstein Vision and Language: reconhecimento de imagens e processamento de linguagem natural

Você não é um cientista de dados ou especialista em aprendizagem de máquina, mas quer integrar AI aos seus aplicativos? Use as APIs
do Einstein Vision and Language para habilitar facilmente a AI nos seus aplicativos, com reconhecimento de imagens e processamento
de linguagem natural. Usando as APIs do Einstein Vision, você pode utilizar classificadores pré-treinados ou treinar seus classificadores
personalizados para resolver uma grande variedade de casos de uso de reconhecimento de imagens. Com as APIs do Einstein Language,
você pode aproveitar o poder do processamento de linguagem natural para analisar texto e inferir o sentimento ou a intenção que ele
expressa. Torne seus aplicativos mais inteligentes e pareça um gênio, tudo ao mesmo tempo.

Comércio: Aprimoramentos de gerenciamento de pedidos e recursos
aprimorados do Lightning B2B Commerce

Confira o que há de novo no Gerenciamento de pedidos do Salesforce e no Lightning B2B Commerce.

NESTA SEÇÃO:

Gerenciamento de pedido do Salesforce: Gerenciamento de exceção de processo, Autorizações de mercadoria de devolução e outros
aprimoramentos

Os aprimoramentos feitos no Gerenciamento de pedidos do Salesforce incluem a adição de ferramentas para ajudar você a detectar
e responder a problemas (exceções do processo) que interrompem o processamento normal de pedidos, o novo modelo de dados
de pedido de devolução para gerenciar autorizações de mercadorias devolvidas, os fluxos de resumo do pedido novos e atualizados,
a capacidade de configurar formas de pagamento personalizadas e a capacidade de criar resumos do pedido com números e status
personalizados.
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Lightning B2B Commerce: Novos componentes para entregas e resumos de pedido, aprimoramentos à capacidade de pesquisa,
um painel de integração e o novo espaço de trabalho de catálogo de preços

Aprimoramentos ao Lightning B2B Commerce incluem dois novos componentes para ajudar a gerenciar pedidos e entregas.
Capacidade de pesquisa aprimorada; permite flexibilidade na marcação de produtos como pesquisáveis, melhora as mensagens
para quando não há resultados da pesquisa e marca os resultados da pesquisa que os clientes querem reter. Os limites de tempo
de expiração garantem que os compradores vejam as informações mais atualizadas. O espaço de trabalho de Produto foi aprimorado
para apresentar um panorama geral dos seus produtos. O novo espaço de trabalho de Precificação fornece uma loja centralizada
para gerenciar catálogos de preços. E o painel de integração ajuda você a gerenciar suas integrações em um só lugar.

Gerenciamento de pedido do Salesforce: Gerenciamento de exceção de
processo, Autorizações de mercadoria de devolução e outros
aprimoramentos
Os aprimoramentos feitos no Gerenciamento de pedidos do Salesforce incluem a adição de ferramentas para ajudar você a detectar e
responder a problemas (exceções do processo) que interrompem o processamento normal de pedidos, o novo modelo de dados de
pedido de devolução para gerenciar autorizações de mercadorias devolvidas, os fluxos de resumo do pedido novos e atualizados, a
capacidade de configurar formas de pagamento personalizadas e a capacidade de criar resumos do pedido com números e status
personalizados.

NESTA SEÇÃO:

Gerenciar exceções do processo

Receba alertas em tempo real quando o processamento normal do pedido for interrompido e identifique, detecte falhas e solucione
problemas para minimizar o impacto ao cliente.

Gerenciar autorizações de mercadorias devolvidas

O novo modelo de dados de pedido de devolução permite que você crie fluxos de trabalho de autorização de mercadoria de
devolução para gerenciamento e rastreamento de pedido de devolução.

Acesse fluxos de gerenciamento de pedidos novos e alterados

O fluxo Criar resumo do pedido foi atualizado e um novo fluxo de Criar exceção do processo foi adicionado.

Crie resumos do pedido cm números e status personalizados

Ao chamar a ação central Criar resumo do pedido, você pode especificar valores para o número e o status de resumo do pedido,
em vez de alterar os valores padrão mais tarde.

GerencGerenciar métodos de pagamento personalizados

Sua loja do Salesforce B2C Commerce aceita métodos de pagamento personalizados ou incomuns? Agora você pode configurar a
integração para gerenciá-los criando registros de Tipo de método de pagamento do provedor de gateway. Saiba como no Guia de
implementação de Gerenciamento de pedidos do Salesforce.

Gerenciar exceções do processo
Receba alertas em tempo real quando o processamento normal do pedido for interrompido e identifique, detecte falhas e solucione
problemas para minimizar o impacto ao cliente.

Onde: Essa alteração se aplica ao Gerenciamento de pedidos do Salesforce, que está disponível por um custo adicional no Lightning
Experience nas edições Enterprise, Unlimited e Developer.

Por quê: O Gerenciamento de pedidos permite que você automatize o processamento de pedidos em todos os estágios do ciclo de
vida do pedido. Porém, há etapas essenciais no ciclo de vida do pedido durante as quais podem ocorrer falhas e interromper o
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processamento do pedido. Uma exceção de processo ocorre quando há uma falha de processamento em um resumo do pedido e é
necessário um processo separado para resolver o problema antes que o processamento do pedido possa continuar.

Uma exceção de processo pode ser causada por fatores como: verificação de fraude com falha ou capturas de pagamento, ausência de
inventário disponível ou problemas com transportadoras.

• Quando ocorre uma exceção de processo, o Gerenciamento de pedidos cria uma notificação de exceção do processo que é exibida
no alto da página Resumo do pedido.

• Para verificar rapidamente exceções de processo em todos os resumos do pedido, abra a página de exibição de listas de Resumos
do pedido na barra de Navegação. Se uma exceção de processo existir em um resumo de pedido, um ícone de advertência é exibido
ao lado do número do resumo do pedido na exibição de lista.

• Para ver uma lista de todas as exceções do processo (ativas e resolvidas), abra a página da visualização de lista Exceções do processo
na barra de navegação.

Um novo fluxo Criar exceção do processo foi adicionado para implementar o novo recurso de Gerenciamento de exceção do processo.
Esse fluxo usa o acionador de evento da plataforma ProcessExceptionEvent para criar um registro de objeto de Exceção de processo.

Gerenciar autorizações de mercadorias devolvidas
O novo modelo de dados de pedido de devolução permite que você crie fluxos de trabalho de autorização de mercadoria de devolução
para gerenciamento e rastreamento de pedido de devolução.

Onde: Essa alteração se aplica ao Gerenciamento de pedidos do Salesforce, que está disponível por um custo adicional no Lightning
Experience nas edições Enterprise, Unlimited e Developer.

Quem: Para usar o modelo de dados de pedido de devolução, são necessárias as permissões Usar pedido de devolução e Usar APIs de
pedido de devolução.

Por quê: O modelo de dados de pedido de devolução inclui objetos novos e atualizados que você pode usar para criar fluxos de trabalho
de autorização de mercadoria de devolução. Use esses fluxos de trabalho para rastrear e gerenciar pedidos de devolução desde o início
de uma solicitação de devolução até o recebimento físico dos itens devolvidos e até o processamento de reembolso. Ao usar o modelo
de dados, você pode criar um pedido de devolução não gerenciado e associá-lo a um Resumo do pedido. Use o pedido de devolução
não gerenciado para rastrear a devolução e criar um pedido de alteração e nota de crédito para processamento de reembolso quando
receber os itens devolvidos.

• O Resumo do pedido não rastreia o estado do pedido de devolução. No entanto, é possível ver o status do pedido de devolução na
guia Relacionado do Resumo do pedido.

• O pedido de devolução não atualiza as informações financeiras no Resumo do pedido ou em objetos associados.

• O pedido de devolução não atualiza as quantidades de itens do pedido no Resumo do pedido ou em objetos associados.

Certifique-se de configurar os processos manuais para manter os registros dos seus pedidos sincronizados com seus pedidos de devolução
não gerenciados. Ou crie um fluxo de trabalho personalizado usando os objetos de pedido de devolução para automatizar totalmente
o processamento do pedido de devolução.
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Acesse fluxos de gerenciamento de pedidos novos e alterados
O fluxo Criar resumo do pedido foi atualizado e um novo fluxo de Criar exceção do processo foi adicionado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Gerenciamento de pedidos do Salesforce, que está disponível por um custo adicional no Lightning
Experience nas edições Enterprise, Unlimited e Developer.
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Por quê: O fluxo Criar resumo do pedido foi atualizado para usar um acionador de tipo de registro para início, em vez de um fluxo do
Criador de processos. Isso significa que você precisa apenas clonar o fluxo do Flow Builder para esta versão. O fluxo do Criador de
processos incluído em versões anteriores não é mais necessário.

Um novo fluxo Criar exceção do processo foi adicionado para implementar o novo recurso de Gerenciamento de exceção do processo.
Esse fluxo usa o acionador de evento da plataforma ProcessExceptionEvent para criar uma exceção do processo.

Crie resumos do pedido cm números e status personalizados
Ao chamar a ação central Criar resumo do pedido, você pode especificar valores para o número e o status de resumo do pedido, em vez
de alterar os valores padrão mais tarde.

Onde: Essa alteração se aplica ao Gerenciamento de pedidos do Salesforce, que está disponível por um custo adicional no Lightning
Experience nas edições Enterprise, Unlimited e Developer.

GerencGerenciar métodos de pagamento personalizados
Sua loja do Salesforce B2C Commerce aceita métodos de pagamento personalizados ou incomuns? Agora você pode configurar a
integração para gerenciá-los criando registros de Tipo de método de pagamento do provedor de gateway. Saiba como no Guia de
implementação de Gerenciamento de pedidos do Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Gerenciamento de pedidos do Salesforce, que está disponível por um custo adicional no Lightning
Experience nas edições Enterprise, Unlimited e Developer.

Lightning B2B Commerce: Novos componentes para entregas e resumos
de pedido, aprimoramentos à capacidade de pesquisa, um painel de
integração e o novo espaço de trabalho de catálogo de preços
Aprimoramentos ao Lightning B2B Commerce incluem dois novos componentes para ajudar a gerenciar pedidos e entregas. Capacidade
de pesquisa aprimorada; permite flexibilidade na marcação de produtos como pesquisáveis, melhora as mensagens para quando não
há resultados da pesquisa e marca os resultados da pesquisa que os clientes querem reter. Os limites de tempo de expiração garantem
que os compradores vejam as informações mais atualizadas. O espaço de trabalho de Produto foi aprimorado para apresentar um
panorama geral dos seus produtos. O novo espaço de trabalho de Precificação fornece uma loja centralizada para gerenciar catálogos
de preços. E o painel de integração ajuda você a gerenciar suas integrações em um só lugar.

NESTA SEÇÃO:

Permita aos usuários externos comprar para ou gerenciar usuários em contas gerenciadas externas

Autorize usuários externos a comprar para outras contas e gerenciar os membros de outras contas usando contas gerenciadas
externas.

Use componentes de resumo do pedido aprimorados

Nunca é cedo demais para começar a fazer melhorias. A página de resumo do pedido atualizada tem quatro novos componentes:
Detalhes do resumo do pedido, cabeçalho de detalhes do resumo do pedido, valor do resumo do pedido e produtos do resumo do
pedido. Agora a página de resumo do pedido se parece com outras páginas do Lightning B2B Commerce, inclui imagens do produto
e funciona e é eficiente com dispositivos móveis. Também é melhor separar encargos de envio da lista de produtos. Melhor parte:
os componentes são todos facilmente configurados no Criador de experiências. E quanto aos componentes antigos? Nós os
removemos da paleta, mas isso não afeta nada que você tenha criado com eles. Se você excluir os componentes de uma página,
poderá apenas adicionar as novas versões.
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Forneça informações de checkout precisas com o tempo de vida

Limites de tempo limite garantem que os compradores recebam informações do produto atualizadas, incluindo inventário e
precificação. Use o tempo de vida (TTL) para definir um tempo limite no checkout do B2B Commerce. Defina limites adequados à
sua organização e ofereça um caminho fácil para os usuários voltarem ao carrinho.

Conecte-se mais rapidamente com o painel de integração do B2B Commerce

Veja todas as suas integrações em um só lugar e gerencie-as com alguns cliques. Um administrador agora pode trabalhar no aplicativo
Commerce para fazer o que costumava exigir código e conhecimento de desenvolvedor.

Apresente suas opções de entrega com o componente Método de entrega

Com o novo componente Método de entrega para o B2B Commerce, você pode facilmente apresentar e gerenciar seus métodos
de entrega. O componente funciona como um subfluxo no Fluxo de checkout e é incluído no Modelo de fluxo de checkout.

Dê aos compradores informações claras sobre descontos por volume

A seção Precificação em níveis do componente Cartão de detalhes do produto foi remodelada. O nome da seção do editor de
propriedade do componente agora é Descontos em níveis para esclarecer a finalidade. As configurações permitem que você insira
cabeçalhos para as linhas de quantidade e desconto.

Gerencie seu preço do B2B Commerce no espaço de trabalho de precificação

Obtenha um panorama geral de sua estratégia de precificação revisando todos os seus catálogos de preços ou entradas do catálogo
de preços ao mesmo tempo. Use filtros avançados, ações em massa e ativação em massa para rapidamente atualizar vários produtos.

Veja todos os seus produtos em um só lugar e aja com relação a eles

O Espaço de trabalho de Produto exibe todos os produtos na sua organização, não importa a loja à qual estão associados. Novas
opções de filtro tornam fácil descobrir quais lojas estão associadas a seu produto e mais fácil personalizar os resultados da pesquisa.

Veja lojas associadas e gerencie a capacidade de pesquisa em produtos

Veja facilmente a que lojas um produto está associado diretamente no registro do produto. A guia Lojas exibe todas as lojas às quais
um produto está associado. Você também pode marcar os produtos como Pesquisáveis ou Não pesquisáveis em uma loja na guia
Lojas.

Associe seus grupos de compradores a lojas para ver preços e direitos

Quando um catálogo de preços ou direito é associado a um grupo de compradores, conecte esse grupo de compradores à sua loja.
Catálogos de preços e direitos do comprador são exibidos na loja apenas se o grupo de compradores também está associado a tal
loja. Antes, direitos e catálogos de preços estavam disponíveis globalmente depois de terem sido atribuídos a um grupo de
compradores e a atribuição de loja não era necessária.

Marque resultados da pesquisa da loja

Os componentes de pesquisa agora têm um mecanismo para reter URLs de resultados, o que significa que os usuários podem
pesquisar na loja e marcar os resultados. Quando os usuários encontram mercadorias, eles podem voltar a elas facilmente sem
executar outra pesquisa.

Obtenha uma experiência sem resultados da pesquisa sem esforço

A página Sem resultados da pesquisa agora vem preenchida com uma imagem e uma mensagem indicando que não há resultados.
Sem exigir nenhuma configuração, os clientes veem uma mensagem útil e de aparência profissional quando uma pesquisa não
retorna resultados.

Mostre ou oculte a trilha de navegação nos Resultados da pesquisa de produto

Você pode decidir qual é a melhor experiência de pesquisa para seus clientes com uma nova definição de configuração no componente
Layout de resultados. Use a configuração para mostrar ou ocultar trilhas de navegação nos resultados da pesquisa de produto.

Adicione todos os itens do carrinho, altere o nome e exclua listas (beta)

Um novo conjunto de recursos torna as listas mais flexíveis e fáceis de trabalhar. Os compradores podem adicionar todos os itens
do carrinho a uma lista em uma ação, alterar o nome da lista e excluir as listas que não são mais úteis.
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Ignore erros de carrinho para sempre

Quando os compradores acionam erros de carrinho, eles podem ignorá-los. Antes, quando surgia um erro de carrinho, ele se mantinha
ativo. Agora os compradores nunca veem o erro outra vez, a menos que outra ação dispare o mesmo tipo de erro.

Permita aos usuários externos comprar para ou gerenciar usuários em contas
gerenciadas externas
Autorize usuários externos a comprar para outras contas e gerenciar os membros de outras contas usando contas gerenciadas externas.

Onde: Esse recurso é novo no Lightning Experience nas edições Unlimited, Enterprise, Performance e Developer.

Quem: Essa alteração se aplica a usuários com uma licença do B2B Commerce.

Por quê: Com Acesso autorizado, o usuário gerente de uma conta gerenciada externa pode gerenciar conjuntos de permissões para
outros usuários, redefinir senhas e ativar, desativar ou adicionar membros à conta de destino. Eles também podem fazer compras da
conta de destino.

Como:  O usuário requer as seguintes permissões para receber acesso adicional à conta de destino:

• Comprar para – permissão do usuário do B2B Commerce.

• Gerenciar usuários – administrador de usuário externo delegado.

Ao configurar uma conta gerenciada externa, você tem a opção de selecionar Gerenciar usuários e Comprar para em Acesso autorizado.
Se Gerenciar usuários estiver selecionado, o usuário responsável pelo gerenciamento poderá acessar a página Gerenciamento de conta
na conta de destino e gerenciar os membros de lá. Se Comprar para for selecionado, o usuário responsável pelo gerenciamento poderá
fazer compras na conta de destino.
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Use componentes de resumo do pedido aprimorados
Nunca é cedo demais para começar a fazer melhorias. A página de resumo do pedido atualizada tem quatro novos componentes:
Detalhes do resumo do pedido, cabeçalho de detalhes do resumo do pedido, valor do resumo do pedido e produtos do resumo do
pedido. Agora a página de resumo do pedido se parece com outras páginas do Lightning B2B Commerce, inclui imagens do produto
e funciona e é eficiente com dispositivos móveis. Também é melhor separar encargos de envio da lista de produtos. Melhor parte: os
componentes são todos facilmente configurados no Criador de experiências. E quanto aos componentes antigos? Nós os removemos
da paleta, mas isso não afeta nada que você tenha criado com eles. Se você excluir os componentes de uma página, poderá apenas
adicionar as novas versões.

Onde: Esse recurso é novo no Lightning Experience nas edições Personal, Enterprise, Performance e Developer.

Quem: Esse recurso está disponível para usuários com uma licença do B2B Commerce.

Forneça informações de checkout precisas com o tempo de vida
Limites de tempo limite garantem que os compradores recebam informações do produto atualizadas, incluindo inventário e precificação.
Use o tempo de vida (TTL) para definir um tempo limite no checkout do B2B Commerce. Defina limites adequados à sua organização e
ofereça um caminho fácil para os usuários voltarem ao carrinho.

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

Quem: Esse recurso está disponível para usuários com uma licença do B2B Commerce.

Por quê: Usando as APIs do Salesforce, defina limites de tempo na sua experiência de checkout. Se um usuário comprador inicia o
processo de checkout, mas não conclui o pedido, é possível que as informações de inventário e preço mudem. Impeça os usuários de
concluir o checkout com informações incorretas definindo limites ao tempo que um checkout pode levar. Se o usuário ultrapassar o
limite de tempo, ele poderá voltar ao carrinho e reiniciar com chamadas novas a serviços de terceiros e um carrinho novo.

Conecte-se mais rapidamente com o painel de integração do B2B Commerce
Veja todas as suas integrações em um só lugar e gerencie-as com alguns cliques. Um administrador agora pode trabalhar no aplicativo
Commerce para fazer o que costumava exigir código e conhecimento de desenvolvedor.

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

Quem: Esse recurso está disponível para usuários com uma licença do B2B Commerce.

Por quê: Acesse o Painel de integração para ver todas as suas integrações ativas e disponíveis e o tipo de integração. Os tipos de
integração incluem Apex, Fluxo, Gateway de pagamento e Interno do Salesforce. Mude sua integração mapeada no momento por uma
nova integração que você já criou. Encontre ajuda facilmente quando tiver perguntas com a documentação vinculada.

Como: Navegue para a página de aterrissagem da loja. Em Gerenciar sua loja, selecione Administração > Integrações da loja.

Apresente suas opções de entrega com o componente Método de entrega
Com o novo componente Método de entrega para o B2B Commerce, você pode facilmente apresentar e gerenciar seus métodos de
entrega. O componente funciona como um subfluxo no Fluxo de checkout e é incluído no Modelo de fluxo de checkout.

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

Quem: Esse recurso está disponível para usuários com uma licença do B2B Commerce.

Por quê: O componente Método de entrega exibe os métodos de entrega durante o checkout.
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Dê aos compradores informações claras sobre descontos por volume
A seção Precificação em níveis do componente Cartão de detalhes do produto foi remodelada. O nome da seção do editor de propriedade
do componente agora é Descontos em níveis para esclarecer a finalidade. As configurações permitem que você insira cabeçalhos para
as linhas de quantidade e desconto.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience nas edições Personal, Enterprise, Performance e Developer.

Por quê: Recompense seus melhores clientes com descontos quando eles comprarem em grandes volumes. Conforme a quantidade
aumenta, dê a eles um panorama mais claro dos descontos que podem esperar.

Como: Você pode ver essas alterações ao colocar um novo Cartão de detalhes do produto em uma página. Para posicionamentos
existentes, você pode editar o componente e revisar os cabeçalhos e rótulos de coluna nas propriedades do componente.

Gerencie seu preço do B2B Commerce no espaço de trabalho de precificação
Obtenha um panorama geral de sua estratégia de precificação revisando todos os seus catálogos de preços ou entradas do catálogo de
preços ao mesmo tempo. Use filtros avançados, ações em massa e ativação em massa para rapidamente atualizar vários produtos.

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

Quem: Esse recurso está disponível para usuários com uma licença do B2B Commerce.

Por quê: O Espaço de trabalho de Precificação é uma centralizada para gerenciar os preços da sua loja. No espaço de trabalho, é possível:

• Usar filtros avançados para encontrar seus dados de modo eficiente. Filtrar em campos de preço, atribuições de loja, grupos de
compradores e ajustes de preço.

• Usar ações em massa para gerenciar atribuições rapidamente. Atribuir vários catálogos de preços a uma loja ou grupo de compradores
usando um único fluxo.

• Usar ações em massa para ajustar o preço. Ajustar as entradas do catálogo de preços por valores percentuais e absolutos.

• Usar ativação e desativação em massa para rapidamente colocar catálogos de preços e entradas do catálogo de preços online ou
offline.

Veja todos os seus produtos em um só lugar e aja com relação a eles
O Espaço de trabalho de Produto exibe todos os produtos na sua organização, não importa a loja à qual estão associados. Novas opções
de filtro tornam fácil descobrir quais lojas estão associadas a seu produto e mais fácil personalizar os resultados da pesquisa.

Onde: Esse recurso é novo no Lightning Experience nas edições Personal, Enterprise, Performance e Developer.

Quem: Esse recurso está disponível para usuários com uma licença do B2B Commerce.

Por quê: Uma vez que alguns produtos estão associados a mais de uma loja e podem ter diferentes configurações de pesquisa por loja,
ver o panorama geral facilita o gerenciamento do produto. Filtre a lista híbrida Produtos por loja para ver e agir com relação a todos os
produtos associados a uma loja específica. Você também pode editar valores de campo, em vez de removê-los e substituí-los, o que
torna fácil personalizar os resultados da pesquisa do filtro.
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Veja lojas associadas e gerencie a capacidade de pesquisa em produtos
Veja facilmente a que lojas um produto está associado diretamente no registro do produto. A guia Lojas exibe todas as lojas às quais
um produto está associado. Você também pode marcar os produtos como Pesquisáveis ou Não pesquisáveis em uma loja na guia Lojas.

Onde: Esse recurso é novo no Lightning Experience nas edições Personal, Enterprise, Performance e Developer.

Quem: Esse recurso está disponível para usuários com uma licença do B2B Commerce.

Por quê: Gerenciar lojas e capacidade de pesquisa de loja de um produto torna mais fácil acompanhar onde um produto está quando
você precisar atualizá-lo.

Associe seus grupos de compradores a lojas para ver preços e direitos
Quando um catálogo de preços ou direito é associado a um grupo de compradores, conecte esse grupo de compradores à sua loja.
Catálogos de preços e direitos do comprador são exibidos na loja apenas se o grupo de compradores também está associado a tal loja.
Antes, direitos e catálogos de preços estavam disponíveis globalmente depois de terem sido atribuídos a um grupo de compradores e
a atribuição de loja não era necessária.

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

Quem: Esse recurso está disponível para usuários com uma licença do B2B Commerce.

Marque resultados da pesquisa da loja
Os componentes de pesquisa agora têm um mecanismo para reter URLs de resultados, o que significa que os usuários podem pesquisar
na loja e marcar os resultados. Quando os usuários encontram mercadorias, eles podem voltar a elas facilmente sem executar outra
pesquisa.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience nas edições Personal, Enterprise, Performance e Developer.
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Obtenha uma experiência sem resultados da pesquisa sem esforço
A página Sem resultados da pesquisa agora vem preenchida com uma imagem e uma mensagem indicando que não há resultados.
Sem exigir nenhuma configuração, os clientes veem uma mensagem útil e de aparência profissional quando uma pesquisa não retorna
resultados.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience nas edições Personal, Enterprise, Performance e Developer.

Como: Você pode ver essa alteração ao criar uma loja. Suas lojas atuais continuam usando a página Sem resultados da pesquisa antiga.
Para a nova página, deixe a mensagem como está ou edite-a para adicioná-la ou substituí-la pelas suas próprias palavras ou imagens.
Criamos a mensagem usando o componente Editor de HTML, assim, revisar é muito fácil. No Criador de experiências, clique no componente
Editor de HTML e, no editor de propriedade, clique em Editar marcação.

Nota:  Se você já tiver uma loja, mas quiser usar a nova página Sem resultados da pesquisa, use variações de página para obtê-la.
Para mais informações, consulte a Ajuda do Salesforce.

Mostre ou oculte a trilha de navegação nos Resultados da pesquisa de produto
Você pode decidir qual é a melhor experiência de pesquisa para seus clientes com uma nova definição de configuração no componente
Layout de resultados. Use a configuração para mostrar ou ocultar trilhas de navegação nos resultados da pesquisa de produto.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience nas edições Personal, Enterprise, Performance e Developer.

Como: No Criador de experiências, abra a página Resultados da pesquisa e selecione o componente Layout de resultados. No editor da
propriedade do componente, selecione mostrar as trilhas de navegação e faça escolhas de estilo para elas. As trilhas de navegação são
mostradas por padrão.

Adicione todos os itens do carrinho, altere o nome e exclua listas (beta)
Um novo conjunto de recursos torna as listas mais flexíveis e fáceis de trabalhar. Os compradores podem adicionar todos os itens do
carrinho a uma lista em uma ação, alterar o nome da lista e excluir as listas que não são mais úteis.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience nas edições Personal, Enterprise, Performance e Developer.

Nota:  Como um recurso beta, Minhas listas é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato de assinatura
mestre com o Salesforce. Use listas a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e
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recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral das listas 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 do Salesforce se aplicam igualmente ao seu uso de listas. Você pode fornecer
feedback e sugestões para listas no grupo IdeaExchange/X na Trailblazer Community Feedback beta da lista de desejos B2B.

Como: Em um carrinho, os compradores adicionam todos os itens do carrinho a uma lista com o link Adicionar todos os itens ao carrinho.
Na página Minhas listas, os compradores podem selecionar a ação Renomear ou Excluir no menu ações da linha em uma lista.

Ignore erros de carrinho para sempre
Quando os compradores acionam erros de carrinho, eles podem ignorá-los. Antes, quando surgia um erro de carrinho, ele se mantinha
ativo. Agora os compradores nunca veem o erro outra vez, a menos que outra ação dispare o mesmo tipo de erro.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience nas edições Personal, Enterprise, Performance e Developer.

Comunidades: Experience Cloud, novos critérios de público, modelo
Build Your Own (LWC) aprimorado e melhor segurança do usuário
convidado

EDIÇÕES

Disponível em: Edições
Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer

Nossos duendes trabalharam duro nesta versão entregando novos recursos e melhorias. Estamos
remodelando nossa imagem e apresentando nosso novo nome: Experience Cloud. Aproveite
critérios de público mais granulares que permitem variar as páginas de detalhes do registro com
base em campos do registro. O modelo Build Your Own (LWC) mais recente está repleto de
alterações, incluindo suporte para uma versão aprimorada do Lightning Locker, caminhos de URL
personalizados e SEO. Os seus dados estão ainda mais seguros com a imposição de várias
configurações de usuário convidado que foram introduzidas em versões anteriores.

Dica:  Atualmente, o Lightning está atingindo em cheio o Salesforce – Lightning Experience, estrutura do Lightning, componentes
da Web 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.

Confira também a seção Componentes do Lightning das notas de versão para alterações que afetam usuários da comunidade.

NESTA SEÇÃO:

Dê espaço Community Cloud, há um novo protagonista no pedaço: Apresentando o Experience Cloud

O Community Cloud permite que você crie mais do que apenas comunidades; você também pode usá-lo para criar portais, centrais
de ajuda, fóruns, sites, aplicativos móveis e gerenciar conteúdo entre qualquer ponto de contato digital. Para refletir melhor os
diversos tipos de experiências que você pode criar, agora o chamamos de Experience Cloud. Embora estejamos animados por
anunciar esse novo nome para o mundo, observe que o nome no produto ainda é Community Cloud por mais um tempo. Use o
Experience Cloud para todos os recursos poderosos que vocês tanto adoram no Community Cloud.

Comunidades do Lightning: Critérios de público baseados em campo, melhor gerenciamento de página e visualização para impressão

Use critérios de público baseados em campos de registro para variar o que os usuários veem em uma página de detalhes. Organize
e gerencie suas páginas da comunidade no Criador de experiências. Use a nova visualização para impressão para imprimir detalhes
de registro e listas da comunidade.
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Produtividade do desenvolvedor: fazer mais com mais facilidade

Desenvolva comunidades de modo mais eficiente com aprimoramentos ao modelo Build Your Own (LWC) e suporte aprimorado a
lightning:hasPageReference  e lightning:navigation.

Usuário convidado: Políticas de segurança do usuário convidado impostas

Na versão Winter '21, o Salesforce está impondo as políticas de segurança do usuário convidado introduzidas nas últimas versões,
como a configuração Proteger acesso ao registro do usuário convidado. Além disso, o Salesforce está reduzindo as permissões de
objeto para usuários convidados.

Segurança e compartilhamento: Autenticação multifator, notificações de segurança personalizáveis

Habilite SMS como um método de autenticação multifator para seus usuários externos. Personalize as notificações de segurança
que os membros da comunidade recebem quando alteram o endereço de email.

Outras alterações em comunidades

Saiba mais sobre pequenas mudanças que melhoram a sua experiência com comunidades.

Dê espaço Community Cloud, há um novo protagonista no pedaço:
Apresentando o Experience Cloud
O Community Cloud permite que você crie mais do que apenas comunidades; você também pode usá-lo para criar portais, centrais de
ajuda, fóruns, sites, aplicativos móveis e gerenciar conteúdo entre qualquer ponto de contato digital. Para refletir melhor os diversos
tipos de experiências que você pode criar, agora o chamamos de Experience Cloud. Embora estejamos animados por anunciar esse novo
nome para o mundo, observe que o nome no produto ainda é Community Cloud por mais um tempo. Use o Experience Cloud para
todos os recursos poderosos que vocês tanto adoram no Community Cloud.

Onde: Essa alteração afeta todas as organizações que usam o Community Cloud.

Comunidades do Lightning: Critérios de público baseados em campo,
melhor gerenciamento de página e visualização para impressão
Use critérios de público baseados em campos de registro para variar o que os usuários veem em uma página de detalhes. Organize e
gerencie suas páginas da comunidade no Criador de experiências. Use a nova visualização para impressão para imprimir detalhes de
registro e listas da comunidade.

NESTA SEÇÃO:

Prepare sua comunidade para alterações futuras no CSP

Na Spring '21 (fevereiro de 2021), a configuração de CSP Permitir scripts em linha e acesso a script a qualquer host de terceiros
será removida. Se a sua comunidade tiver sido criada antes da Spring '19 e usar essa configuração no momento, agora é hora de se
preparar.

Gerencie suas páginas e URLs com o menu Páginas

Agora ficou mais fácil organizar e reestruturar suas páginas e URLs de página no Criador de experiências. Edite suas páginas conforme
suas necessidades de conteúdo com o menu Páginas e veja essas atualizações no URL do site ativo.

Aplique públicos a páginas de detalhes do registro com critérios baseados em registro

Agora você pode variar o que as pessoas veem em uma página de detalhes do registro usando critérios de público com base em
campos do registro. Por exemplo, você pode exibir diferentes layouts de tema quando alguém está olhando uma cafeteira ou uma
caixa de chá, ou diferentes páginas para oportunidades de valores alto e baixo. Além disso, levamos os critérios de registro da seção
avançada para o corpo principal do editor, assim, você pode combiná-los facilmente com os critérios do usuário para criar fórmulas
personalizadas.
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Imprima detalhes e listas do registro da Comunidade do Lightning com a visualização para impressão

Use o botão Visualização para impressão em detalhes do registro e listas do registro em Comunidades do Lightning para gerar uma
visão minimalista condensada para impressão.

Empacote menus de bloco em Soluções Bolt

Agora você pode empacotar um menu de bloco com Soluções Bolt e distribuí-los. Todas as propriedades do menu de bloco são
incluídas no pacote, mas os administradores precisam associar um menu de navegação ao menu de bloco depois que a Solução
Bolt for instalada.

Permita a usuários externos gerenciar outros usuários com contas gerenciadas externas

Permita a usuários externos mudar para outras contas usando o componente Comutador de conta. Autorize o acesso para gerenciar
os usuários de outras contas.

Campo ID do tópico adicionado de volta a componentes de tópicos

Na Spring '20, removemos o campo ID do tópico dos componentes Lista de tópicos relacionados, Descrição do tópico e Métricas
de tópicos. Na versão Winter '21, estamos trazendo campos gerados dinamicamente de volta para esses componentes.

Prepare sua comunidade para alterações futuras no CSP
Na Spring '21 (fevereiro de 2021), a configuração de CSP Permitir scripts em linha e acesso a script a qualquer host de terceiros
será removida. Se a sua comunidade tiver sido criada antes da Spring '19 e usar essa configuração no momento, agora é hora de se
preparar.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: A opção de CSP Permitir scripts em linha e acesso a script a qualquer host de terceiros permite acesso a todos os hosts
de terceiros e não fornece segurança adicional. Assim, para melhorar a segurança para todas as comunidades, a configuração está sendo
removida na Spring '21.

Para preparar-se para essa alteração e garantir que você tenha tempo adequado para testar, recomendamos mudar a sua comunidade
para uma opção mais segura agora. Você pode escolher entre os seguintes níveis de segurança.

DescriçãoNível de segurança

Fornece segurança máxima.CSP rígida: Bloqueie o acesso a scripts em linha e todos os hosts

• Bloqueia a execução de todos os scripts em linha e todas as
solicitações para arquivos JavaScript remotos.

• Permite a exibição de recursos que não sejam de script, como
imagens, de hosts de terceiros que são explicitamente
permitidos.

• O Lightning Locker está ativado.

Fornece segurança moderada.CSP flexível: Permita o acesso a scripts em linha e hosts permitidos

• Permite que scripts em linha sejam executados no seu site.

• Permite o carregamento de arquivos JavaScript remotos e a
exibição de recursos que não sejam de script, como imagens,
de hosts de terceiros que são explicitamente permitidos.
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DescriçãoNível de segurança

• Permite que você desative o Lightning Locker.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: CSP e Lightning Locker em comunidades do Lightning (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização de versão)

Gerencie suas páginas e URLs com o menu Páginas
Agora ficou mais fácil organizar e reestruturar suas páginas e URLs de página no Criador de experiências. Edite suas páginas conforme
suas necessidades de conteúdo com o menu Páginas e veja essas atualizações no URL do site ativo.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Como: No Criador de experiências, navegue para o painel de menu Páginas. Crie sua própria hierarquia de página (1) em segundos ao
abrir o menu Ação da página (2) e clique em Adicionar subpágina.

Crie sua própria hierarquia de site com até seis níveis de página aninhando uma página padrão, de objeto ou de conteúdo sob uma
página existente.

Gerencie os URLs para cada página depois de criar sua hierarquia de página. Clique em Configurações da página no menu Ação da
página para editar as propriedades da página, incluindo o nome e o URL da página. Você pode alterar a hierarquia da página a qualquer
momento clicando em Mover página no menu Ação da página. Não é preciso se preocupar com o URL, pois o URL da subpágina é
atualizado automaticamente para refletir suas alterações.
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O URL do site para cada página reflete a estrutura configurada no Criador de experiências quando você compartilha o site ativo com
seus usuários.

Aplique públicos a páginas de detalhes do registro com critérios baseados em
registro
Agora você pode variar o que as pessoas veem em uma página de detalhes do registro usando critérios de público com base em campos
do registro. Por exemplo, você pode exibir diferentes layouts de tema quando alguém está olhando uma cafeteira ou uma caixa de chá,
ou diferentes páginas para oportunidades de valores alto e baixo. Além disso, levamos os critérios de registro da seção avançada para
o corpo principal do editor, assim, você pode combiná-los facilmente com os critérios do usuário para criar fórmulas personalizadas.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Critérios baseados em registro estão disponíveis há tempo, mas limitados a apenas um tipo de campo: tipo de registro. Na
Winter '21, expandimos os tipos de campos que podem ser usados para variar a experiência de detalhes do registro para oferecer a você
uma opção mais eficiente. Assim, muitos dos campos em objetos comuns, como oportunidades, podem ser usados como base para
variar a experiência de detalhes do registro.

Para criar o exemplo de oportunidade, selecione um campo de valor em um registro de oportunidade e atribua um valor. Usando o
operador Maior que, atribua um valor mínimo e aplique o público a uma página. Oportunidades com um valor maior que o atribuído
veem uma versão da página, enquanto todas as outras veem uma versão diferente.

Você pode criar critérios baseados em registro usando estes objetos:

• Account

• Asset

• Campanha

• Caso

• Contact

• Contract

• Lead
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• Opportunity

• Product2

• ProductCategory

• Quote

• Objetos personalizados

• Qualquer objeto com pelo menos um tipo de registro (apenas alguns campos disponíveis)

Imprima detalhes e listas do registro da Comunidade do Lightning com a visualização
para impressão
Use o botão Visualização para impressão em detalhes do registro e listas do registro em Comunidades do Lightning para gerar uma
visão minimalista condensada para impressão.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: A visualização para impressão está disponível para membros autenticados de comunidades e portais. Ela não disponível para
usuários convidados.

Como: Selecione Visualização para impressão em uma lista ou detalhe de registro.

As colunas e os campos mostrados na visualização para impressão refletem seu layout de página ou preferências de lista relacionada.
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A Visualização para impressão tem suporte para estes objetos para detalhes do registro:

• Contas

• Campanhas

• Casos

• Contatos

• Contratos

• Objetos personalizados

• Leads

• Oportunidades

• Pedidos

A Visualização para impressão tem suporte para estes objetos para listas do registro:

• Contas

• Atividades

• Campanhas

• Casos

• Contatos

• Contratos

• Objetos personalizados

• Documentos

• Leads

• Oportunidades
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• Conjuntos de permissões

• Catálogos de preços

• Perfis

• Produtos

• Soluções

A Visualização para impressão não está disponível nas listas de Visualizados recentemente nem para listas relacionadas. Resultados da
pesquisa ou filtros rápidos da lista relacionada não são usados ao gerar a visualização para impressão.

Empacote menus de bloco em Soluções Bolt
Agora você pode empacotar um menu de bloco com Soluções Bolt e distribuí-los. Todas as propriedades do menu de bloco são incluídas
no pacote, mas os administradores precisam associar um menu de navegação ao menu de bloco depois que a Solução Bolt for instalada.

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.

Permita a usuários externos gerenciar outros usuários com contas gerenciadas
externas
Permita a usuários externos mudar para outras contas usando o componente Comutador de conta. Autorize o acesso para gerenciar os
usuários de outras contas.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Essa alteração se aplica apenas a usuários externos. Usuários com a permissão Administração de usuário externo delegada pode
gerenciar outros usuários.

Por quê: Configure uma conta gerenciada externa para designar um usuário que possa mudar para outra conta. Se a conta usar um
componente do Builder que contenha o atributo accountId, você poderá usar o valor {!CurrentUser.effectiveAccountId}
para esse atributo para atualizar as informações do componente quando o Comutador de conta for usado.

Para conduzir o novo comportamento com base no comutador de conta, crie um componente personalizado e use o ID da conta
{!CurrentUser.effectiveAccountId}.

Com Acesso autorizado, o usuário gerente de uma conta gerenciada externa pode gerenciar conjuntos de permissões para outros
usuários, redefinir senhas e ativar, desativar ou adicionar membros à conta de destino.

Como:  Ao configurar uma conta gerenciada externa, você tem a opção de selecionar Gerenciar usuários em Acesso autorizado. Depois
de selecionar o acesso e salvar a conta gerenciada, o usuário gerenciador pode acessar Gerenciamento de conta na conta de destino.
Eles podem gerenciar membros da conta de destino de lá.

Campo ID do tópico adicionado de volta a componentes de tópicos
Na Spring '20, removemos o campo ID do tópico dos componentes Lista de tópicos relacionados, Descrição do tópico e Métricas de
tópicos. Na versão Winter '21, estamos trazendo campos gerados dinamicamente de volta para esses componentes.

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.
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Produtividade do desenvolvedor: fazer mais com mais facilidade
Desenvolva comunidades de modo mais eficiente com aprimoramentos ao modelo Build Your Own (LWC) e suporte aprimorado a
lightning:hasPageReference  e lightning:navigation.

NESTA SEÇÃO:

Crie experiências rápidas e eficientes com o modelo baseado em LWC (piloto)

Desenvolva comunidades que sejam carregadas rapidamente e tenham um bom ajuste de escala usando o modelo Build Your Own
(LWC). Com base nos Componentes da Web do Lightning (LWC), um modelo de programação com desempenho excepcional, esse
modelo leve dá suporte a soluções totalmente personalizadas. O modelo, agora disponível como piloto, inclui algumas alterações
desde a versão anterior.

As comunidades agora dão suporte a lightning:hasPageReference e valores de campo padrão em lightning:navigation

As comunidades agora dão suporte a lightning:hasPageReference  para substituições de ação e valores de campo
padrão em lightning:navigation. Antes, não havia suporte para valores de campo padrão em lightning:navigation.

Crie experiências rápidas e eficientes com o modelo baseado em LWC (piloto)
Desenvolva comunidades que sejam carregadas rapidamente e tenham um bom ajuste de escala usando o modelo Build Your Own
(LWC). Com base nos Componentes da Web do Lightning (LWC), um modelo de programação com desempenho excepcional, esse
modelo leve dá suporte a soluções totalmente personalizadas. O modelo, agora disponível como piloto, inclui algumas alterações desde
a versão anterior.

Onde: Essa alteração se aplica a comunidades acessadas com o Lightning Experience e o Salesforce Classic. O modelo está disponível
como uma visualização do desenvolvedor em edições Developer ou como um programa piloto nas edições Enterprise, Performance e
Unilimited.

Nota:  Fornecemos o modelo Build Your Own (LWC) a clientes selecionados por meio de um programa piloto que exige a aceitação
de termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas
piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação.

Como alternativa, você pode acessar uma visualização do desenvolvedor do modelo em Developer Editions sem se inscrever no
programa piloto. Participantes da visualização do desenvolvedor podem criar até 100 sites, enquanto os participantes do piloto
podem criar apenas dois.

Independentemente da edição, o modelo não está disponível ao público geral a menos ou até que o Salesforce anuncie sua
disponibilidade geral em documentação ou comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a
disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico ou independentemente de qualquer condição. Tome decisões de
compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Agora você pode fornecer feedback e sugestões
para o modelo no grupo Comunidades do tempo de execução da Web do Lightning na Trailblazer Community.

Por quê: Desde a versão anterior, adicionamos suporte para:

• Uma versão atualizada do Lightning Locker com suporte a comunicação entre namespaces

• Caminhos de URL personalizados para sites não autenticados, o que significa que não há mais /s  bagunçando o URL do site. Por
exemplo, https://mycustomdomain.com/mypage

• Recursos de acessibilidade, incluindo leitores de tela e navegação F6, o que torna mais fácil navegar em páginas da Web usando o
teclado

• Otimização do mecanismo de pesquisa (SEO) pela inclusão de um mapa do site que permite aos mecanismos de pesquisa sondar
páginas públicas

• Um novo componente Editor de HTML que permite que você adicione e edite marcação personalizada
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• Os seguintes módulos do @salesforce:

– @salesforce/client

– @salesforce/customPermission

– @salesforce/userPermission

Dica:  O Build Your Own (LWC) é um modelo mínimo que fornece alguns componentes e apenas as páginas mais essenciais. O
modelo é mais adequado para desenvolvedores que se sentem à vontade em desenvolver componentes da Web do Lightning e
trabalhar com Salesforce DX, API da interface do usuário e Apex.

Como: Para começar a usar o modelo, acesse Configuração, na caixa Busca rápida insira Configurações de comunidades  e
selecione Configurações de comunidades. Selecione Habilitar o modelo Build Your Own (LWC) e salve suas alterações.

Depois de habilitar o modelo, ele aparece no assistente de criação de comunidade.

Importante:  Para participantes da visualização de desenvolvedor anterior, é preciso remover dois componentes antigos para
garantir que as páginas Início e Erro sejam renderizadas corretamente.

No Criador de experiências, abra a página Início e exclua o componente community_byo:home do painel Estrutura de página.
Para a página Erro, exclua o componente community_byo:error.
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As comunidades agora dão suporte a lightning:hasPageReference  e valores
de campo padrão em lightning:navigation
As comunidades agora dão suporte a lightning:hasPageReference  para substituições de ação e valores de campo padrão
em lightning:navigation. Antes, não havia suporte para valores de campo padrão em lightning:navigation.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic nas edições
Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Usuário convidado: Políticas de segurança do usuário convidado impostas
Na versão Winter '21, o Salesforce está impondo as políticas de segurança do usuário convidado introduzidas nas últimas versões, como
a configuração Proteger acesso ao registro do usuário convidado. Além disso, o Salesforce está reduzindo as permissões de objeto para
usuários convidados.

NESTA SEÇÃO:

Proteger acesso ao registro do usuário convidado não pode ser desabilitado

A configuração Proteger acesso ao registro do usuário convidado foi habilitada na Summer '20, mas ainda podia ser desabilitada.
Para proteger os dados da sua organização do Salesforce, na Winter '21, essa configuração é habilitada em todas as organizações
com comunidades ou sites e não pode ser desabilitada. A configuração Proteger acesso ao registro do usuário convidado impõe os
padrões organizacionais privados para usuários convidados e requer que você use regras de compartilhamento do usuário convidado
para abrir o acesso ao registro. Você também não pode adicionar usuários a grupos ou filas nem conceder aos usuários convidados
acesso a registro por meio de compartilhamento manual ou compartilhamento gerenciado do Apex.

Atribua automaticamente registros criados por usuários convidados a um proprietário padrão (atualização lançada anteriormente)

Para aumentar a segurança dos dados do Salesforce, os usuários convidados não são mais automaticamente os proprietários dos
registros criados. A configuração Atribuir novos registros criados pelos usuários convidados ao proprietário padrão é habilitada
automaticamente em todas as organizações com comunidades e não pode ser desabilitada. Quando um usuário convidado cria um
registro, o registro é atribuído a um usuário ativo padrão na organização, que se torna o proprietário.
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Reduza permissões de objeto para usuários convidados

Com a versão Winter '21, o Salesforce está desabilitando as permissões de objeto Visualizar todos, Modificar todos, editar e excluir
para usuários convidados em organizações existentes. Essas permissões são removidas de organizações criadas na versão Winter
'21 e posteriores. Para organizações existentes, reduza as permissões de objeto para usuários convidados se eles tiverem as permissões
Visualizar todos, Modificar todos, editar ou excluir em um objeto padrão ou personalizado.

Recusar a imposição das alterações de permissões do objeto do usuário convidado (atualização lançada anteriormente)

Para organizações do Salesforce criadas antes da Winter '21, essa atualização recusa a imposição das alterações de permissão do
objeto do usuário convidado voltadas para aumentar a segurança dos dados.

Visualizar todos os usuários e outras permissões removidas em perfis de usuário convidado (Atualização lançada anteriormente,
aplicada)

Usuários convidados em geral não precisam de acesso para ver todos os usuários em uma organização do Salesforce, assim, para
promover a segurança dos dados, desabilitamos a permissão Visualizar todos os usuários nos perfis de usuário convidado com a
versão Summer '20. A permissão será removida de todos os perfis do usuário convidado com a versão Winter '21. Para aprimorar a
segurança, também removemos essas permissões do perfil de usuário convidado: Habilitar a Arquitetura em nível de interface do
usuário, Remover pessoas de mensagens diretas, Visualizar tópicos e Enviar email não comercial.

Configuração Permitir que os usuários vejam outros membros desta comunidade desabilitada

Com a versão Winter '21, a configuração Permitir que os usuários vejam outros membros desta comunidade está desativada por
padrão em todas as organizações do Salesforce que têm comunidades ativas com pelo menos uma comunidade criada antes da
versão Winter '20.

Segurança aprimorada para imagens de tópico gerenciado

Imagens de tópico gerenciado foram carregadas antes da Winter '21, são armazenadas como documentos e são públicas. Os usuários
convidados podem ver essas imagens de tópico de navegação e em destaque mesmo em comunidades privadas e não publicadas.
Para melhorar a segurança, novas imagens associadas a tópicos de navegação e em destaque são armazenadas como arquivos de
ativo e tornadas privadas. Garanta que os usuários convidados em sua comunidade possam ver essas novas imagens.

Substituir permissões da entidade ao usar <apex:inputField>

O novo atributo ignoreEditPermissionForRendering  em <apex:inputField>  permite que você substitua as
permissões de edição da entidade para usuários, mesmo quando a permissão subjacente no objeto não permite edições. Essa
substituição afeta todos os usuários, mas destina-se a ser usada apenas por usuários convidados. Esse atributo funciona apenas com
um controlador personalizado sem o modo de compartilhamento.

Proteger acesso ao registro do usuário convidado não pode ser desabilitado
A configuração Proteger acesso ao registro do usuário convidado foi habilitada na Summer '20, mas ainda podia ser desabilitada. Para
proteger os dados da sua organização do Salesforce, na Winter '21, essa configuração é habilitada em todas as organizações com
comunidades ou sites e não pode ser desabilitada. A configuração Proteger acesso ao registro do usuário convidado impõe os padrões
organizacionais privados para usuários convidados e requer que você use regras de compartilhamento do usuário convidado para abrir
o acesso ao registro. Você também não pode adicionar usuários a grupos ou filas nem conceder aos usuários convidados acesso a registro
por meio de compartilhamento manual ou compartilhamento gerenciado do Apex.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com comunidades e sites ativos nas edições Enterprise, Essentials, Unlimited, Performance
e Developer.
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Quando: As linhas do tempo para a distribuição e a imposição dessa configuração são publicadas em Políticas e linhas do tempo da
segurança do usuário convidado.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Proteger sua comunidade ou portal (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Nota da versão Summer '20: Proteger o modelo de compartilhamento e os padrões organizacionais dos usuários convidados (alerta
de segurança lançado anteriormente, aplicado)

Atribua automaticamente registros criados por usuários convidados a um proprietário
padrão (atualização lançada anteriormente)
Para aumentar a segurança dos dados do Salesforce, os usuários convidados não são mais automaticamente os proprietários dos registros
criados. A configuração Atribuir novos registros criados pelos usuários convidados ao proprietário padrão é habilitada automaticamente
em todas as organizações com comunidades e não pode ser desabilitada. Quando um usuário convidado cria um registro, o registro é
atribuído a um usuário ativo padrão na organização, que se torna o proprietário.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com comunidades ativas nas edições Enterprise, Essentials, Unlimited, Performance e
Developer.

Como: Em comunidades recém-criadas, o Salesforce atribui automaticamente o usuário que criou a comunidade como o proprietário
padrão de todos os registros criados por usuários convidados. Altere o proprietário padrão no espaço de trabalho Administração de sua
comunidade, em Preferências.

Nota:  Os registros existentes na organização que já são de propriedade de usuários convidados não serão afetados por essa
alteração. Porém, para melhorar a segurança dos dados, ainda recomendamos transferir a propriedade dos registros pertencentes
aos usuários convidados a outro usuário na organização.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Proteger sua comunidade ou portal (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Reduza permissões de objeto para usuários convidados
Com a versão Winter '21, o Salesforce está desabilitando as permissões de objeto Visualizar todos, Modificar todos, editar e excluir para
usuários convidados em organizações existentes. Essas permissões são removidas de organizações criadas na versão Winter '21 e
posteriores. Para organizações existentes, reduza as permissões de objeto para usuários convidados se eles tiverem as permissões
Visualizar todos, Modificar todos, editar ou excluir em um objeto padrão ou personalizado.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as organizações do Salesforce criadas antes da versão Winter '21 com um ou mais objetos padrão
ou personalizados com as permissões Visualizar todos, Modificar todos, editar ou excluir habilitadas para usuários convidados. Organizações
criadas na Winter '21 e posteriores não aceitam essas permissões.

Como: Se o alerta de segurança Reduzir permissões de objeto para usuários convidados aparecer na sua organização, você deverá agir
para proteger os dados da sua organização. Se o alerta de segurança aparecer, significará que os dados da sua organização podem estar
expostos a usuários convidados porque você tem um ou mais objetos padrão ou personalizados com as permissões Visualizar todos,
Modificar todos, editar ou excluir habilitadas para usuários convidados. Se o alerta de segurança aparecer na sua organização, siga as
recomendações passo a passo.

A Salesforce recomenda enfaticamente que você verifique com atenção os perfis de usuário convidado da sua organização, conjuntos
de permissões e grupos de conjunto de permissões para garantir que as configurações não sejam habilitadas para nenhum objeto
padrão ou personalizado. Se as configurações estiverem habilitadas, desabilite-as e teste a configuração da sua organização antes da
versão Winter '21.
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Importante:  Se um conjunto de permissões ou grupo de conjunto de permissões for atribuído ao usuário convidado e conceder
a permissão Modificar todos, Visualizar todos, editar ou excluir a objetos personalizados, ou Pedido, Contrato, Resposta a pesquisa,
ProfileSkillUser e ProfileSkillEndorsement, o usuário convidado será removido do conjunto de permissões ou grupo de conjunto
de permissões. Se outras permissões forem concedidas usando o mesmo conjunto de permissões ou grupo do conjunto de
permissões, o usuário convidado não poderá mais acessá-las. Se você tiver conjuntos de permissões ou grupos de conjunto de
permissões que possuem as permissões Modificar todos, Visualizar todos, editar ou excluir em objetos, bem como outras permissões,
recomendamos que você as clone e remova as permissões Modificar todos, Visualizar todos, editar ou excluir. Você pode então
reatribuir os conjuntos de permissões e grupos de conjunto de permissões a usuários convidados. Se o usuário convidado for
removido com a versão Winter '21, você poderá simplesmente reatribuir o usuário convidado ao conjunto de permissões ou ao
grupos de conjunto de permissões. Porém, a partir da versão Spring '21, você não poderá mais atribuir as permissões para Modificar
todos, Visualizar todos, editar ou excluir a usuários convidados, mesmo com conjunto de permissões ou grupo de conjunto de
permissões.

Em organizações criadas na versão Winter '21 e posteriores, essas permissões são removidas de modo permanente e não podem ser
habilitadas para usuários convidados.

CONSULTE TAMBÉM:

Recusar a imposição das alterações de permissões do objeto do usuário convidado (atualização lançada anteriormente)

Ajuda do Salesforce: Proteger sua comunidade ou portal (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Recusar a imposição das alterações de permissões do objeto do usuário convidado
(atualização lançada anteriormente)
Para organizações do Salesforce criadas antes da Winter '21, essa atualização recusa a imposição das alterações de permissão do objeto
do usuário convidado voltadas para aumentar a segurança dos dados.

Onde: Essa atualização se aplica a todos os Sites do Salesforce (anteriormente, Sites do Force.com), sites do Site.com e comunidades
que têm o acesso do usuário convidado habilitado.

Por quê: Ativar a recusa da atualização Impor alterações à permissão do objeto do usuário convidado mantém as permissões a seguir
inalteradas. Se habilitadas, permanecem habilitadas; se desabilitadas, permanecem desabilitadas.

• Editar, excluir, Modificar todos os dados e Visualizar todos os dados para objetos personalizados.

• Editar, excluir, Modificar todos os dados e Visualizar todos os dados para os objetos padrão seguir: Order, Contract, Survey Response,
ProfileSkillUser e ProfileSkillEndorsement.

Essas permissões estão agendadas para desativação para objetos personalizados e os objetos padrão anteriores com a distribuição
da versão Winter '21. Porém, você ainda pode habilitá-las para atender às suas necessidades de negócio. Depois que sua organização
for atualizada com a versão Winter '21, você não poderá mais ativar essa atualização.

Se você recusar, seu período de recusa será válido apenas para a versão Winter '21. Sem a versão Spring '21, essas permissões são
removidas de modo permanente para usuários convidados e não podem mais ser habilitadas.

A Salesforce recomenda enfaticamente que você verifique com atenção os perfis de usuário convidado da sua organização, conjuntos
de permissões e grupos de conjunto de permissões para garantir que as configurações não sejam habilitadas para nenhum objeto
padrão ou personalizado. Se as configurações estiverem habilitadas, desabilite-as e teste a configuração da sua organização antes
da versão Winter '21. A Salesforce entende que alguns clientes precisam de mais tempo para cumprir a remoção das permissões de
perfis de usuário convidado. Essa atualização lhe dá bastante tempo para se preparar.

Importante:  Se um conjunto de permissões ou um grupo de conjuntos de permissões for atribuído ao usuário convidado e
conceder permissões para editar, excluir, modificar todos os dados ou visualizar todos os dados a objetos personalizados, ou
permissões de Pedido, Contrato, Resposta a pesquisa, ProfileSkillUser e ProfileSkillEndorsement, o usuário convidado será
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removido do conjunto de permissões ou do grupo de conjuntos de permissões. Se outras permissões forem concedidas usando
o mesmo conjunto de permissões ou grupo do conjunto de permissões, o usuário convidado não poderá mais acessá-las. Use
essa recusa para impedir a remoção do usuário convidado dos conjuntos de permissões ou grupo de conjunto de permissões.
Se o usuário convidado for removido com a versão Winter '21, você poderá simplesmente reatribuir o usuário convidado ao
conjunto de permissões ou ao grupos de conjunto de permissões. Porém, a partir da versão Spring '21, você não poderá mais
atribuir as permissões para Modificar todos os dados, Visualizar todos os dados, editar ou excluir permissões para usuários
convidados, mesmo com conjunto de permissões ou grupo de conjunto de permissões.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Proteger sua comunidade ou portal (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Visualizar todos os usuários e outras permissões removidas em perfis de usuário
convidado (Atualização lançada anteriormente, aplicada)
Usuários convidados em geral não precisam de acesso para ver todos os usuários em uma organização do Salesforce, assim, para promover
a segurança dos dados, desabilitamos a permissão Visualizar todos os usuários nos perfis de usuário convidado com a versão Summer
'20. A permissão será removida de todos os perfis do usuário convidado com a versão Winter '21. Para aprimorar a segurança, também
removemos essas permissões do perfil de usuário convidado: Habilitar a Arquitetura em nível de interface do usuário, Remover pessoas
de mensagens diretas, Visualizar tópicos e Enviar email não comercial.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com comunidades ativas nas edições Enterprise, Essentials, Unlimited, Performance e
Developer.

Quando: As linhas do tempo para a distribuição e a imposição dessa configuração são publicadas em Políticas e linhas do tempo da
segurança do usuário convidado.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Proteger sua comunidade ou portal (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Configuração Permitir que os usuários vejam outros membros desta comunidade
desabilitada
Com a versão Winter '21, a configuração Permitir que os usuários vejam outros membros desta comunidade está desativada por padrão
em todas as organizações do Salesforce que têm comunidades ativas com pelo menos uma comunidade criada antes da versão Winter
'20.

Onde: A atualização está visível em organizações do Salesforce com comunidades ativas nas edições Enterprise, Essentials, Unlimited,
Performance e Developer.

Por quê: A configuração específica da comunidade, Permitir que usuários convidados vejam outros membros desta comunidade, que
permite aos administradores controlar a visibilidade dos usuários convidados de modo independente das outras configurações de
visibilidade do usuário da comunidade.

Dependendo da sua configuração de segurança, essa configuração também pode permitir que um usuário convidado, essencialmente,
qualquer um na Internet, acesse informações de identificação pessoal dos usuários da comunidade. Essas informações podem incluir
primeiro nome e sobrenome, email, campos personalizados, entre outros.

Para proteger os dados e a privacidade dos seus clientes, o Salesforce está desativando a configuração Permitir que usuários convidados
vejam outros membros desta comunidade para todas as comunidades.
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Dependendo das suas necessidades de negócio, habilitar essa configuração e permitir que os usuários convidados vejam uns aos outros
pode ser necessário para que seu site funcione adequadamente. Portanto, pedimos que você reavalie e valide se a sua empresa precisa
dessa configuração. Incentivamos que você trabalhe para modificar a personalização do seu site para permitir que essa configuração
seja desabilitada. Limitar a visibilidade do usuário convidado para uso de outra comunidade é uma melhor prática de segurança do
Salesforce.

Se você já tiver desativado essa configuração para todas as suas comunidades e tiver testado sua implementação, não será afetado pela
versão Winter '21.

Para reativar essa configuração, acesse os espaços de trabalho da sua comunidade e habilite a configuração em Administração >
Preferências.

Segurança aprimorada para imagens de tópico gerenciado
Imagens de tópico gerenciado foram carregadas antes da Winter '21, são armazenadas como documentos e são públicas. Os usuários
convidados podem ver essas imagens de tópico de navegação e em destaque mesmo em comunidades privadas e não publicadas. Para
melhorar a segurança, novas imagens associadas a tópicos de navegação e em destaque são armazenadas como arquivos de ativo e
tornadas privadas. Garanta que os usuários convidados em sua comunidade possam ver essas novas imagens.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Como: Para permitir que os usuários convidados vejam novas imagens de tópico de navegação e em destaque na sua comunidade,
selecione Permitir que usuários convidados vejam arquivos de ativo e conteúdo do CMS disponível à comunidade em
Administração > Preferências em Espaços de trabalho da Experiência. Essa seleção também permite que usuários convidados vejam
imagens associadas a emblemas de reconhecimento, identidade de marca da comunidade e identidade de marca da conta.

Se você não quiser que imagens que tenham sido carregadas antes da Winter '21 sejam públicas, exclua-as e carregue-as novamente
para Gerenciamento de conteúdo > Tópicos em Espaços de trabalho da Experiência.

Substituir permissões da entidade ao usar <apex:inputField>
O novo atributo ignoreEditPermissionForRendering  em <apex:inputField>  permite que você substitua as
permissões de edição da entidade para usuários, mesmo quando a permissão subjacente no objeto não permite edições. Essa substituição
afeta todos os usuários, mas destina-se a ser usada apenas por usuários convidados. Esse atributo funciona apenas com um controlador
personalizado sem o modo de compartilhamento.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as organizações do Salesforce nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: Essa alteração estava disponível primeiro na Winter '21 e, em seguida, de maneira retroativada na Summer '20.

Como: Esse atributo ignora as permissões de edição da entidade e as verificações de edição de segurança em nível de campo, assim,
qualquer campo de formulário que use <apex:inputField>  com esse atributo estará aberto para edição. Para validar campos
ou bloquear o acesso de edição ao usar esse atributo, use verificações adicionais no controlador do Apex personalizado da página.

Cuidado:  A Salesforce não é responsável por nenhuma exposição de seus dados a usuários não autenticados com base nessa
alteração das configurações padrão.

Segurança e compartilhamento: Autenticação multifator, notificações de
segurança personalizáveis
Habilite SMS como um método de autenticação multifator para seus usuários externos. Personalize as notificações de segurança que
os membros da comunidade recebem quando alteram o endereço de email.
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NESTA SEÇÃO:

Permita a autenticação dos usuários por SMS

Agora você pode permitir que usuários externos usem SMS como um método de autenticação multifator. Não é necessário baixar
aplicativos especiais. A verificação pode ser tão simples quanto receber uma mensagem de texto.

Personalize notificações para trocar endereços de email

Use modelos de email personalizados para as notificações de segurança que os clientes recebem quando mudam de endereço de
email.

Permita a autenticação dos usuários por SMS
Agora você pode permitir que usuários externos usem SMS como um método de autenticação multifator. Não é necessário baixar
aplicativos especiais. A verificação pode ser tão simples quanto receber uma mensagem de texto.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Permita que usuários, clientes e parceiros da comunidade verifiquem as respectivas identidades com o SMS

Personalize notificações para trocar endereços de email
Use modelos de email personalizados para as notificações de segurança que os clientes recebem quando mudam de endereço de email.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Dê seu toque pessoal nos emails de verificação de alteração de endereço de email da comunidade

Outras alterações em comunidades
Saiba mais sobre pequenas mudanças que melhoram a sua experiência com comunidades.

NESTA SEÇÃO:

Sem mais teste de recursos de Comunidades do Lightning no Internet Explorer 11

O suporte para acessar comunidades do Lightning com o Internet Explorer 11 termina em 31 de dezembro de 2020. Mas não se
preocupe, não há diferença para visitantes que usam o navegador em curto prazo. No entanto, como o Community Cloud não testa
mais novos recursos no Internet Explorer 11, sua comunidade do Lightning pode começar a funcionar de maneira diferente do
esperado com o tempo.

Caminhos de site confiável para comunidades do Lightning diferenciam maiúsculas de minúsculas

Corrigimos um problema em que o caminho do URL para um site confiável em uma comunidade do Lightning era usado
incorretamente no formato totalmente em minúsculas. Agora usamos o caminho do URL exatamente como você o insere. Essa
alteração evita o problema de um site confiável ser bloqueado de modo inesperado.
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Permitir que usuários usem perfis externos padrão para se registrarem automaticamente em comunidades e portais (atualização
lançada anteriormente)

Ativar essa atualização habilitará a configuração Permitir o uso de perfis externos padrão para registro automático e criação de usuário
em sua organização. Essa configuração permite que administradores usem perfis externos padrão para registro automático, criação
de usuários e login.

Componentes de Imagem e Resumo do perfil e Configurações do usuário foram substituídos

Devido a versões atualizadas dos componentes, os componentes antigos de Imagem e Resumo do perfil do usuário e Configurações
do usuário. Para a mesma funcionalidade e muito mais recursos, use os componentes Configurações do usuário personalizáveis,
Resumo de perfil do usuário e Imagem do perfil do usuário.

Habilite o compartilhamento de artigo para usuários da comunidade de alto volume

Usuários da comunidade de alto volume agora podem usar conjuntos de compartilhamento e compartilhar grupos para compartilhar
artigos do Knowledge.

Personalize comunidade com configurações de código para chat integrado e menu do canal

Convide os clientes a conversar por chat em sua comunidade do Salesforce para uma experiência mais personalizada. No Criador
de experiências, você pode adicionar a propriedade Nome da configuração de código ao componente Chat integrado para carregar
JavaScript personalizado que aparece como convites em pop-up para visitantes.

A Data da última modificação está de volta

Por um tempo, os resultados da pesquisa para o Knowledge Clássico apareciam com as palavras "Data da última modificação" mas
sem uma data. Agora, você pode ver a data e a hora da última modificação nos resultados da pesquisa.

Sem mais teste de recursos de Comunidades do Lightning no Internet Explorer 11
O suporte para acessar comunidades do Lightning com o Internet Explorer 11 termina em 31 de dezembro de 2020. Mas não se preocupe,
não há diferença para visitantes que usam o navegador em curto prazo. No entanto, como o Community Cloud não testa mais novos
recursos no Internet Explorer 11, sua comunidade do Lightning pode começar a funcionar de maneira diferente do esperado com o
tempo.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Nas próximas duas versões, recomendamos que seus usuários mudem para um navegador suportado. Para notificar os usuários
sobre esse requisito, em Configuração, na caixa de Busca rápida, insira Configurações de comunidades, em seguida, clique
em Configurações de comunidades e certifique-se de que a opção Exibir aviso para navegadores não suportados em comunidades
esteja selecionada.

Essa configuração exibe uma notificação para os usuários que acessam sua comunidade do Lightning com um navegador não suportado
pedindo que eles atualizem sua versão ou utilizem outro navegador.

Nota:  O Internet Explorer 11 ainda tem suporte em comunidades de Guias do Salesforce + Visualforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Suporte a navegadores para comunidades (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)
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Caminhos de site confiável para comunidades do Lightning diferenciam maiúsculas
de minúsculas
Corrigimos um problema em que o caminho do URL para um site confiável em uma comunidade do Lightning era usado incorretamente
no formato totalmente em minúsculas. Agora usamos o caminho do URL exatamente como você o insere. Essa alteração evita o problema
de um site confiável ser bloqueado de modo inesperado.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Antes, se você salvasse um site confiável com um caminho de URL de example.com/folder/other/MyScript.js,
o site confiável era usado como example.com/folder/other/myscript.js  (totalmente em minúsculas).

Agora usamos o caminho do URL do site confiável esperado de example.com/folder/other/MyScript.js.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Selecionar um nível de segurança em Comunidades do Lightning (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Permitir que usuários usem perfis externos padrão para se registrarem
automaticamente em comunidades e portais (atualização lançada anteriormente)
Ativar essa atualização habilitará a configuração Permitir o uso de perfis externos padrão para registro automático e criação de usuário
em sua organização. Essa configuração permite que administradores usem perfis externos padrão para registro automático, criação de
usuários e login.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades e portais acessados por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Performance, Enterprise, Unlimited e Developer.

Quem: Essa alteração se aplica a todas as organizações que usam perfis externos padrão:

• Comunidade de clientes Plus

• Login de Comunidade de clientes Plus

• Gerenciador do Portal de clientes

• Gerenciador do Portal de clientes personalizado

• Gerenciador do Portal de clientes padrão

• Portal Somente ideias

• Gerenciador do Portal de clientes personalizado limitado

• Gerenciador do Portal de clientes padrão limitado

• Gerenciador do Portal de clientes personalizado excedente

• Gerenciador do Portal de clientes padrão excedente

• Parceiro Bronze

• Login de Aplicativos externos Plus

• Membro de Aplicativos externos Plus

• Parceiro Ouro

• Parceiro

• Comunidade de parceiros

• Login de Comunidade do parceiro
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• Parceiro prata

• Site autenticado

• CSP Lite Portal

• Comunidade de clientes

• Login da Comunidade de clientes

• Login de Aplicativos externos

• Membro de aplicativos externos

• High Volume Customer Portal

• Portal de alto volume

• Site autenticado excedente

• High Volume Customer Portal excedente

• Portal da plataforma

Como: Ative essa atualização se estiver usando atualmente um dos perfis externos padrão para login, autorregistro ou criação de usuários
em comunidades ou portais. Após a versão Spring '21, os usuários em sua organização que recebem perfis padrão externos não poderão
mais fazer login em comunidades.

Em Configuração, insira Atualizações de versão  na caixa Busca rápida e selecione Atualizações de versão. Para permitir
que usuários usem perfis externos padrão para se registrarem automaticamente em comunidades e portais, Clique em Ativar.

Nota:  Habilitar a configuração Permitir o uso de perfis externos para registro automático e criação de usuários não é uma prática
recomendada de segurança da Salesforce. Recomendamos que você clone perfis externos padrão e altere as permissões de objeto
para atender às necessidades de seus negócios. Se você já tiver habilitado a configuração em sua organização, essa atualização
será exibida como ativada.

Componentes de Imagem e Resumo do perfil e Configurações do usuário foram
substituídos
Devido a versões atualizadas dos componentes, os componentes antigos de Imagem e Resumo do perfil do usuário e Configurações
do usuário. Para a mesma funcionalidade e muito mais recursos, use os componentes Configurações do usuário personalizáveis, Resumo
de perfil do usuário e Imagem do perfil do usuário.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Habilite o compartilhamento de artigo para usuários da comunidade de alto volume
Usuários da comunidade de alto volume agora podem usar conjuntos de compartilhamento e compartilhar grupos para compartilhar
artigos do Knowledge.

Onde: Essa alteração se aplica a comunidades nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Developer e Unlimited usando o Lightning
Knowledge. Não disponível no Salesforce Classic.

Como: Para compartilhar artigos com usuários da comunidade de alto volume, primeiro ative o compartilhamento do Salesforce padrão
para o Knowlege. Em Configuração, localize a página Configurações do Knowledge e clique em Editar. Em Configurações de
compartilhamento, habilite Usar compartilhamento padrão do Salesforce e clique em Salvar.
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Depois que o compartilhamento padrão estiver habilitado, você pode usar conjuntos de compartilhamento e compartilhar grupos para
compartilhar artigos.

CONSULTE TAMBÉM:

Use compartilhamento de conhecimento com usuários convidados e usuários da comunidade de alto volume

Personalize comunidade com configurações de código para chat integrado e menu
do canal
Convide os clientes a conversar por chat em sua comunidade do Salesforce para uma experiência mais personalizada. No Criador de
experiências, você pode adicionar a propriedade Nome da configuração de código ao componente Chat integrado para carregar JavaScript
personalizado que aparece como convites em pop-up para visitantes.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience nas edições Essentials,
Professional, Performance e Unlimited.

CONSULTE TAMBÉM:

Personalize comunidades com configurações de código para chat integrado e menu do canal

A Data da última modificação está de volta
Por um tempo, os resultados da pesquisa para o Knowledge Clássico apareciam com as palavras "Data da última modificação" mas sem
uma data. Agora, você pode ver a data e a hora da última modificação nos resultados da pesquisa.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience e do Salesforce Classic
nas edições Enterprise, Essentials, Performance, Unlimited e Developer.

Salesforce CMS: Rede de entrega de conteúdo, importação de
conteúdo local e pastas

Compartilhe seu conteúdo público com uma rede de entrega de conteúdo (CDN), importe imagens e documentos da sua unidade local
para o Salesforce CMS e organize seu conteúdo do CMS com pastas.

NESTA SEÇÃO:

Apresente conteúdo do CMS com uma Rede de entrega de conteúdo (CDN)

Distribua conteúdo do Salesforce CMS a seus usuários com um desempenho ainda maior usando uma CDN. Uma CDN é um grupo
de servidores distribuído que trabalham juntos para entregar seu conteúdo de modo rápido e eficiente. Conecte prontamente o
conteúdo a seus sites usando o Community Cloud ou aplicativos personalizados por meio de canais públicos. Compartilhe de modo
conveniente seu conteúdo de marketing por email e modelos do Salesforce CMS com o Email de marketing no Lightning.

Importe imagens e documentos locais para o Salesforce CMS

Importe conteúdo como imagens e documentos para um espaço de trabalho no Salesforce CMS diretamente do seu arquivo .zip
sem precisar fazer referência a ele de uma fonte da Web.

Organize o conteúdo do Salesforce CMS com pastas

Crie e edite pastas para organizar facilmente o conteúdo no seu espaço de trabalho do Salesforce CMS e compartilhe links para
pastas com outras pessoas na organização.
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O Salesforce CMS agora é compatível com artigos do Knowledge no componente Coleções do CMS

Crie uma coleção do Knowledge em uma visualização de lista pública e visualize a coleção com o componente Coleção do Salesforce
CMS.

Adicione conteúdo com mais facilidade com o editor de rich text aprimorado

Desfrute de um bloco de edição de texto maior para copiar e colar tabelas e assista a vídeos em tela inteira.

Aplicativos e guias do Salesforce CMS são habilitados por padrão

O aplicativo Salesforce CMS e suas guias agora são habilitados por padrão no Iniciador de aplicativos para novas organizações e
todos os perfis de usuário padrão. Antes, você precisava habilitá-los manualmente para seus usuários.

Filtrar por tipo de conteúdo no Salesforce CMS

Localize conteúdo rapidamente no aplicativo Salesforce CMS, itens únicos ou coleções com um filtro de tipo de conteúdo e a
habilidade de pesquisar para uma lista filtrada.

Apresente conteúdo do CMS com uma Rede de entrega de conteúdo (CDN)
Distribua conteúdo do Salesforce CMS a seus usuários com um desempenho ainda maior usando uma CDN. Uma CDN é um grupo de
servidores distribuído que trabalham juntos para entregar seu conteúdo de modo rápido e eficiente. Conecte prontamente o conteúdo
a seus sites usando o Community Cloud ou aplicativos personalizados por meio de canais públicos. Compartilhe de modo conveniente
seu conteúdo de marketing por email e modelos do Salesforce CMS com o Email de marketing no Lightning.

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

Como: Veicule seu conteúdo de uma CDN, como seu parceiro de CDN, Akamai, ou use uma própria. Para criar um canal público, abra
a página Canais do CMS no aplicativo Salesforce CMS, clique em Criar canal e selecione Canal público.

Em seguida, na página Canais do CMS, clique em  > Editar ao lado do canal público.

Na janela Configurações do canal, você pode configurar um domínio que vincule conteúdo de seu canal público à CDN e entregue
perfeitamente o conteúdo aos seus usuários.
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Dica:  Para apresentar o conteúdo ao seu site por meio do Community Cloud, configure uma CDN para a comunidade em
Configuração, em vez de no aplicativo Salesforce CMS.

Compartilhe o conteúdo de marketing por email e modelos do Salesforce CMS com o Lightning Content Builder. Adicione um domínio,
crie ou selecione um espaço de trabalho e um canal no CMS. Em seguida, designe um canal para usar com o Lightning Content Builder.

CONSULTE TAMBÉM:

Adquira imagens do Salesforce CMS para emails

Importe imagens e documentos locais para o Salesforce CMS
Importe conteúdo como imagens e documentos para um espaço de trabalho no Salesforce CMS diretamente do seu arquivo .zip sem
precisar fazer referência a ele de uma fonte da Web.

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

Quem: Para importar conteúdo, você deve ter um papel de administrador de conteúdo nesse espaço de trabalho do CSM ou ser um
administrador do Salesforce.

Como: No seu computador, crie uma pasta chamada mídia  e salve o conteúdo local para importação nessa pasta. Quando você
inserir os detalhes do conteúdo em um arquivo JSON, use o atributo ref  para fazer referência ao nome de arquivo da imagem ou
documento local e seu lugar dentro da pasta de mídia. Por exemplo, se uma imagem chamar-se salesforce21.png e estiver aninhada
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em uma pasta chamada Nível 2, adicione a referência como Level1/Level2/salesforce21.png. Adicione a pasta de mídia ao local dos

arquivos JSON e crie um arquivo .zip. 

Nota:  Você ainda pode usar o atributo url  com um caminho para o arquivo para importar imagens de uma fonte da Web. Pelo
menos uma fonte, ref  ou url, é exigida e apenas uma pode ser usada por objeto de conteúdo.

Aqui está um exemplo da estrutura JSON  para importar imagens.

{
"content": [

{
"type":"cms_image",
"urlName":"lampplus",
"status":"Draft",
"body": {

"title" : "Hanging Pendant Lamp with Bluetooth Accessibility",
"altText" : "Hanging Pendant Lamp with Bluetooth Accessibility",
"source" : {

"ref": "SummerCampaign/Sale/hangingpendantlamp.png"
}

}
},
{
"type":"cms_image",
"urlName":"lampplus",
"status":"Published",
"body": {

"title" : "Modern Table Lamps Set of 2 with USB Gold Metal for Living Room Bedroom
Bedside",

"altText" : "Modern Table Lamps Set of 2 with USB Gold Metal for Living Room Bedroom
Bedside",

"thumbUrl":"https://myimageurl.com/images/g/wP8AAOSw3S1ct-iC/s-l640.jpg",
"source" : {

"url": "https://myimageurl.com/images/g/wP8AAOSw3S1ct-iC/s-l640.jpg"
}

}]
}
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Organize o conteúdo do Salesforce CMS com pastas
Crie e edite pastas para organizar facilmente o conteúdo no seu espaço de trabalho do Salesforce CMS e compartilhe links para pastas
com outras pessoas na organização.

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

Quem: Para criar e editar pastas, você deve ter um papel de administrador de conteúdo nesse espaço de trabalho do CSM ou ser um
administrador do Salesforce.

Por quê: Agora ficou mais fácil organizar todos os tipos de conteúdo em pastas. No seu espaço de trabalho (1), crie pastas com uma
hierarquia de até cinco níveis (2) com um clique (3). Edite e altere o nome das pastas para realizar o ajuste fino do CMS e exclua pastas
vazias de que você não precisa mais. Adicione conteúdo diretamente a pastas e mova o conteúdo entre pastas (4). Cada pasta tem um
ID exclusivo que aparece no URL (5). Isso significa que você pode marcar o URL para encontrar uma pasta rapidamente e compartilhar
o link para pastas específicas com outros membros do espaço de trabalho.

O Salesforce CMS agora é compatível com artigos do Knowledge no
componente Coleções do CMS
Crie uma coleção do Knowledge em uma visualização de lista pública e visualize a coleção com o componente Coleção do Salesforce
CMS.

Onde: Essa alteração se aplica às comunidades do Lightning usando o Salesforce CMS acessadas por meio do Lightning Experience nas
edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Para criar coleções do Salesforce CRM para o Salesforce CMS, você deve ter um papel de administrador de conteúdo na comunidade
ou ser um administrador do Salesforce.

Como: Primeiro, certifique-se de que o Knowledge esteja habilitado em sua organização. No Salesforce CMS, adicione uma conexão do
CRM para o Knowledge para a lista de permissões de Artigos do Knowledge. Em seguida, crie uma coleção do CRM para o Salesforce
CMS e organize uma coleção de artigos do Knowledge fazendo referência a uma visualização de lista do Knowledge. Use essa coleção
no componente Coleção do CMS.
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Nota:  Visualizações de lista do Knowledge podem dar suporte a traduções de artigos do Knowledge. Quando você organizar a
coleção, preencha o campo de idioma. Tente personalizar sua coleção do Knowledge para diferentes públicos e criar componentes
personalizados.

Adicione conteúdo com mais facilidade com o editor de rich text
aprimorado
Desfrute de um bloco de edição de texto maior para copiar e colar tabelas e assista a vídeos em tela inteira.

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

Quem: Para criar e editar conteúdo, você deve ter um papel de administrador de conteúdo nesse espaço de trabalho do CSM ou ser
um administrador do Salesforce.

Por quê: Antes, não era possível assistir a vídeos em tela inteira depois de adicioná-los ao editor de rich text. Agora você pode assistir
a vídeos em tela inteira em conteúdo publicado e não publicado. Quando você publica o conteúdo, os usuários podem assistir ao vídeo
em tela inteira também.

O Salesforce CMS agora tem suporte para vídeos do provedor Appinium em conteúdo publicado.

Se você alguma vez quis que o editor de rich texto fosse um pouco maior e a capacidade de copiar e colar tabelas, está com sorte! Com
os aprimoramentos mais recentes, o tamanho do editor aumenta conforme você adiciona conteúdo, e também é possível copiar e colar
tabelas.

Aplicativos e guias do Salesforce CMS são habilitados por padrão
O aplicativo Salesforce CMS e suas guias agora são habilitados por padrão no Iniciador de aplicativos para novas organizações e todos
os perfis de usuário padrão. Antes, você precisava habilitá-los manualmente para seus usuários.

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

Quem: Todos os perfis de usuário padrão.

Por quê: Ficou ainda mais fácil encontrar o aplicativo e as guias do Salesforce CMS, como Canais do CMS e Espaços de trabalho do CMS
com uma lista pesquisável.

Filtrar por tipo de conteúdo no Salesforce CMS
Localize conteúdo rapidamente no aplicativo Salesforce CMS, itens únicos ou coleções com um filtro de tipo de conteúdo e a habilidade
de pesquisar para uma lista filtrada.

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

431

Adicione conteúdo com mais facilidade com o editor de rich
text aprimorado

Notas da versão do Salesforce Winter '21



Quem: Para criar e editar conteúdo, você deve ter um papel de administrador de conteúdo nesse espaço de trabalho do CSM ou ser
um administrador do Salesforce.

Por quê: Encontre seu conteúdo publicado mais facilmente filtrando pelo tipo de conteúdo e então emparelhando para o arquivo
específico que você deseja usar. Simplifique a pesquisa de coleções de seu conteúdo do CMS e dados do Salesforce CRM também.

Arquivos: Descontinuado o suporte à representação do Adobe Flash

Mude sua representação de arquivo na API REST do Connect do Adobe Flash para SVG.

Alterar sua representação de arquivo na API REST do Connect
Com a versão Winter '21, a API REST do Connect para de criar representações do Adobe Flash. Mude para representações SVG.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições, exceto Professional.

Como: Use o recurso Visualização de arquivo da API REST do Connect para obter uma representação SVG.

Aplicativo móvel: Recursos de produtividade e navegação mais
conveniente

Faça mais no aplicativo Salesforce móvel com o LaunchPad, linha de tempo de atividade e outros reforços de produtividade. Recursos
de notificação dão a você mais controle sobre suas notificações personalizadas. O Mobile Publisher para comunidades agora dá suporte
a notificações por push do Marketing Cloud (piloto). Experimente o futuro do CRM com alertas do Salesforce Anywhere em tempo real,
chat e ações sugeridas (beta).

NESTA SEÇÃO:

Aplicativo Salesforce móvel: Melhorias de navegação e produtividade

Atalhos do teclado, rolagem aprimorada e o widget de navegação rápida do iOS tornam a navegação muito fácil. Destaques do
relatório e a linha de tempo de atividade apresentam aos usuários do iOS as informações de que eles precisam em um relance.
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Notificações: Segurança reforçada e navegação mais flexível

Uma atualização de versão recém-anunciada dá a você mais controle sobre qual dos seus usuários pode acionar a ação Enviar
notificação personalizada. Use o novo campo Referência de página de destino para especificar um novo tipo de destino de navegação
para suas notificações personalizadas.

Mobile Publisher para comunidades: Notificações do Marketing Cloud (piloto), plug-in de leitor de código de barras (Beta) e muito
mais

O Mobile Publisher para comunidades agora dá suporte a notificações por push do Marketing Cloud. Use a câmera do dispositivo
móvel para ler códigos de barras. Crie e personalize o menu de navegação para os usuários da comunidade.

Salesforce Anywhere: Planeje e acelere seu negócio em tempo real (beta)

O Salesforce Anywhere é a experiência futura do CRM, tornando o Salesforce em tempo real. Receba alertas de alterações aos dados
do Salesforce que são importantes para você. Atualize seus dados do Salesforce em apenas alguns toques com ações sugeridas.
Colabore no contexto com chat. Pesquise e veja seus dados do Salesforce. Integre chat e alertas do Salesforce Anywhere a seus
processos comerciais com o Lightning Flow e o Criador de processos.

Aplicativo Salesforce móvel: Melhorias de navegação e produtividade
Atalhos do teclado, rolagem aprimorada e o widget de navegação rápida do iOS tornam a navegação muito fácil. Destaques do relatório
e a linha de tempo de atividade apresentam aos usuários do iOS as informações de que eles precisam em um relance.

NESTA SEÇÃO:

Tudo o que há de novo no aplicativo Salesforce móvel

Nossa última rodada de recursos novos e aprimorados do aplicativo Salesforce móvel facilita o acesso em trânsito ao Salesforce.

Atualizações da App Store e Google Play

Embora as principais versões levem as maiores alterações para o aplicativo Salesforce móvel, estamos sempre trabalhando para
melhorar sua experiência móvel. Às vezes, fazemos alterações menores, mas poderosas, que queremos muito compartilhar com
vocês, então as lançamos nas atualizações da App Store® e Google Play™. Saiba mais sobre nossa versão mais recente na Ajuda do
Salesforce.

Tudo o que há de novo no aplicativo Salesforce móvel
Nossa última rodada de recursos novos e aprimorados do aplicativo Salesforce móvel facilita o acesso em trânsito ao Salesforce.

O novo aplicativo Salesforce móvel está disponível para todas as edições, exceto Database.com, sem exigir uma licença adicional. A
edição e as licenças do Salesforce de sua organização, bem como o perfil e os conjuntos de permissões atribuídos a um usuário,
determinam os dados e recursos do Salesforce que estarão disponíveis para cada usuário.

A maioria dos recursos ficará disponível para o aplicativo Salesforce móvel na semana de segunda-feira, 19 de outubro de 2020.

Configurar
no site

completo

Salesforce para
iOS

Salesforce
para AndroidAprimoramentos e alterações no aplicativo Salesforce

Sistema operacional e navegador

Os requisitos do aplicativo Salesforce móvel mudaram na página 435

Einstein Analytics
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Configurar
no site

completo

Salesforce para
iOS

Salesforce
para AndroidAprimoramentos e alterações no aplicativo Salesforce

Facilite a maneira como seus usuários de dispositivos móveis acessam painéis
por meio de uma página de registro na página 439

Acesse o Einstein Analytics em qualquer lugar com o novo item de navegação
móvel para Android na página 441

Navegação e ações

Criar atalhos para páginas essenciais dos usuários na página 436

Navegar no aplicativo com rolagem aprimorada na página 437

Recursos de produtividade

Acompanhar suas atividades com a linha do tempo de atividade no iOS na página
437

Vá direto ao ponto com Destaques de relatório na página 437

Veja o panorama geral com uma visualização de calendário mensal na página
438

Setores

Mantenha a produtividade com componentes do Lightning do Financial Services
Cloud para dispositivos móveis na página 441

Acesso e segurança

Atualizar o patch de segurança de seus dispositivos Android na página 442

NESTA SEÇÃO:

Facilite a maneira como seus usuários de dispositivos móveis acessam painéis por meio de uma página de registro

Os painéis integrados são ótimos porque colocam dados relevantes onde mais importa: diretamente no registro. Mas os painéis
integrados não são sempre otimizados para dispositivos móveis. Eles ocupam um espaço de tela limitado e levam tempo para
carregar quando a conectividade é inferior à ideal. Agora você pode usar links personalizados para acompanhar rapidamente como
seus usuários móveis acessam os painéis a partir de registros.

Acesse o Einstein Analytics em qualquer lugar com o novo item de navegação móvel para Android

O Salesforce para usuários de Android agora tem uma base inicial para aplicativos e painéis do Einstein Analytics com o novo item
de navegação do Analytics para aplicativos do Lightning. Com o novo item, os usuários podem navegar por seus aplicativos e acessar
seus favoritos. Com mais funcionalidade no aplicativo Salesforce, os usuários do Einstein Analytics não precisam alternar entre
aplicativo para concluir tarefas de negócio importantes.

CONSULTE TAMBÉM:

Obtenha previsões em qualquer lugar
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Os requisitos do aplicativo Salesforce móvel mudaram
O Salesforce está analisando os requisitos para usar o aplicativo Salesforce móvel para iOS e Android. Saiba mais sobre as exigências da
plataforma móvel e os dispositivos que usamos em testes de recursos e desempenho conforme continuamos a aprimorar a experiência
do Salesforce.

Dispositivos móveis usados para teste do Salesforce

O Salesforce executa testes automatizados e manuais do aplicativo Salesforce móvel para iOS e Android em um conjunto de dispositivos
móveis selecionado. Esta é a lista de dispositivos para a versão Winter '21.

TabletsTelefonesPlataforma

Android • Google Pixel 4 XL

• Google Pixel 3

• Samsung Galaxy S10/S10+

• Samsung Galaxy S9/S9+

• Samsung Galaxy S8/S8+

• Samsung Galaxy S7

• Samsung Galaxy Note 10+

• Samsung Galaxy Note 9

• Samsung Galaxy Note 8

iOS • iPad Pro 10,5"• iPhone 11 Pro/Pro Max

• iPhone 11 • iPad Air 2

•• iPhone XR iPad Mini 4

• iPhone XS/XS Max

• iPhone X

• iPhone 8/8 Plus

• iPhone 7/7 Plus

• iPhone SE

• iPhone 6S

• iPhone 6

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.
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Criar atalhos para páginas essenciais dos usuários
Configurar um LaunchPad móvel para permitir que os usuários acessem rapidamente as informações de que precisam. Usar o componente
da Web do Lightning LaunchPad para adicionar links a páginas do Lightning em dispositivos móveis e desktop. Links internos são abertos
no aplicativo Salesforce móvel, enquanto links externos são abertos em uma janela do navegador móvel.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao aplicativo Salesforce móvel para Android e iOS em todas as edições, exceto
Database.com.

Por quê: Sabemos que os usuários abrem o aplicativo para ver rapidamente informações importantes, mas podem ser necessários
muitos toques para chegar ao lugar certo. O LaunchPad móvel permite aos usuários acessar essas informações em menos toques.

Como: Adicione o componente da Web do Lightning LaunchPad a uma página do Lightning. Adicione até 20 itens ao LaunchPad. Os
usuários veem os seis primeiros itens na página, com a opção de verem mais. Depois de clicar em Salvar, veja seu LaunchPad navegando
para essa página no aplicativo móvel Salesforce ou no desktop.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Criar um LaunchPad personalizado para o aplicativo Salesforce móvel (podem estar desatualizados ou indisponíveis
durante a visualização da versão)
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Navegar no aplicativo com rolagem aprimorada
Escutamos seu feedback e aprimoramos a maneira de navegar no aplicativo Salesforce móvel. Com essas atualizações, você desfruta de
uma experiência mais tranquila ao rolar nas páginas e atualizar o aplicativo. Você também pode copiar e colar diretamente no aplicativo.

Onde: Essa alteração se aplica ao aplicativo Salesforce móvel para Android e iOS em todas as edições, exceto Database.com.

Quando: Essa alteração estará disponível na semana de segunda-feira, 19 de outubro de 2020.

Por quê: Uma rolagem aprimorada é ainda melhor para usuários que têm tecnologias assistivas habilitadas, especialmente leitores de
tela. Essa melhoria remove os botões de rolagem na tela que antes eram habilitados quando VoiceOver estava em execução em
dispositivos iOS.

Como: Para obter informações sobre a ativação da rolagem nativa, entre em contato com o executivo de conta. Após se inscrever na
versão beta, habilite o recurso para seus usuários em Configuração. Selecione Usuários > Conjuntos de permissões > Novo. Em
Selecionar licença, selecione Nenhum e adicione a seguinte permissão do sistema: Aplicativo Salesforce móvel: Rolagem nativa em
webviews. Em Gerenciar atribuições, adicione a atribuição a usuários que devem ter a rolagem nativa. Para começar a usar a rolagem
nativa, os usuários devem forçar o fechamento e reiniciar o aplicativo.

Acompanhar suas atividades com a linha do tempo de atividade no iOS
Você falou e nós escutamos. A linha do tempo de atividade agora está disponível no aplicativo Salesforce móvel para leads, oportunidades,
contas e contatos. Nesses tipos de registro, os usuários do iOS veem todas as tarefas, eventos e emails associados a um registro em um
feed conveniente. Antes, os administradores precisavam criar uma lista relacionada com a visualização do histórico de atividades para
acompanhar as atividades no aplicativo móvel.

Onde: Essa alteração se aplica à versão 226.030 ou superior do aplicativo Salesforce móvel para iOS nas edições Essentials, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: É fácil ver por que os usuários finais são grandes fãs da linha de tempo de atividade. A linha de tempo de atividade os ajuda a
retomar do ponto em que pararam e se concentrar nas próximas etapas. Ela aparece na parte inferior das páginas de registro, acima da
barra de navegação, de modo que é mais fácil acessá-la de que uma lista relacionada Histórico de atividades. Ela também é mais simples
de seguir porque todas as atividades são listadas em ordem cronológica.

Nota:  Não há suporte para filtro e pesquisa para a linha de tempo de atividade móvel.

Como: A linha de tempo de atividade móvel é habilitada por padrão em tipos de registro com suporte, mas você pode escolher
desabilitá-la para todos os usuários adicionando um atributo personalizado de aplicativo conectado. Em Configuração, na caixa Busca
rápida, insira Aplicativos conectados, selecione Gerenciar aplicativos conectados e clique no nome do aplicativo conectado
que você deseja modificar. Na seção Atributos personalizados na página do aplicativo conectado, clique em Novo. Insira
DISABLE_ACTIVITY_TIMELINE  para a chave de atributo e "true"  para o valor do atributo.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Considerações de personalização da linha do tempo da atividade (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Vá direto ao ponto com Destaques de relatório
Os usuários podem obter uma visão geral de alto nível dos relatórios no aplicativo Salesforce móvel. O recurso Destaques do relatório
mostra resumos de até oito métricas-chave, incluindo valores médios, totais gerais, subtotais, contagens de registro e resultados da
coluna de fórmula. Para relatórios de resumo e de matriz, os usuários também podem ver os totais para grupos com base no campo de
grupo de primeiro nível.

Onde: Essa alteração se aplica ao aplicativo Salesforce móvel versão 226 e superior para iOS e Android em todas as edições, exceto
Database.com.
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Por quê: Quando os usuários visualizam os relatórios em um dispositivo móvel, eles querem uma visão geral das informações, em vez
de rolarem por uma longa tabela de relatórios detalhada. Os totais resumidos os ajudam a entrar e sair dos dados e seguirem adiante
com suas tarefas.

Os usuários podem personalizar as métricas que aparecem nos Destaques do relatório na página de execução de relatório no desktop
do Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Personalizar visualizações do relatório na página de execução

Veja o panorama geral com uma visualização de calendário mensal
A nova visualização mensal de seu calendário no aplicativo Salesforce móvel facilita a visualização do que está por vir. Além disso, agora
você pode ver até 12 meses no futuro em vez de 12 semanas como antes.

Onde: Essa alteração se aplica ao novo aplicativo Salesforce móvel para Android e iOS em todas as edições, exceto Database.com.

Por quê: Planejar bem antecipadamente faz muito sentido na área comercial, mas você só pode prosseguir de uma semana para a
próxima. A visualização mensal facilita a exibição de quando sua agenda já está cheia e quando você tem espaço para mais ações. Toque
em um dia na visualização mensal para fazer drill down e editar e criar eventos.
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Facilite a maneira como seus usuários de dispositivos móveis acessam painéis por meio de uma
página de registro
Os painéis integrados são ótimos porque colocam dados relevantes onde mais importa: diretamente no registro. Mas os painéis integrados
não são sempre otimizados para dispositivos móveis. Eles ocupam um espaço de tela limitado e levam tempo para carregar quando a
conectividade é inferior à ideal. Agora você pode usar links personalizados para acompanhar rapidamente como seus usuários móveis
acessam os painéis a partir de registros.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e à versão 226.030 ou superior do aplicativo Salesforce móvel para iOS. O Einstein
Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Para criar um URL personalizado em um painel, use a opção Compartilhar (1) e OBTER URL (2) no Einstein Analytics.
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Como opção, para abrir um painel em um estado específico, adicione o parâmetro dashboardState  ao URL. Use essa sintaxe para
o URL de link personalizado.

https://domain.my.salesforce.com/analytics/wave/dashboard?assetId={dashboardID}&orgId={orgID}&loginHost={loginHost}&urlType=sharing&dashboardState={URL-encoded
dashboard state}

Em Configuração, adicione o URL do link personalizado a uma página de registro no Gerenciador de objetos. Por exemplo, crie um link
de Insights de conta  (3) para que os proprietários de conta possam iniciar um painel de métrica de vendas com filtros relevantes
aplicados diretamente a partir de um registro.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Iniciar Ativos do Einstein Analytics com URLs (pode estar desatualizado ou indisponível durante a prévia da
versão)

Ajuda do Salesforce: Compartilhar painéis, widgets e lenses (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Acesse o Einstein Analytics em qualquer lugar com o novo item de navegação móvel para Android
O Salesforce para usuários de Android agora tem uma base inicial para aplicativos e painéis do Einstein Analytics com o novo item de
navegação do Analytics para aplicativos do Lightning. Com o novo item, os usuários podem navegar por seus aplicativos e acessar seus
favoritos. Com mais funcionalidade no aplicativo Salesforce, os usuários do Einstein Analytics não precisam alternar entre aplicativo para
concluir tarefas de negócio importantes.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e à versão 226.030 ou superior do aplicativo Salesforce móvel para Android. O
Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Como: Os administradores podem adicionar o item de navegação do Analytics aos aplicativos do Lightning no Criador de aplicativo
Lightning. O Analytics não aparece na lista de itens de navegação Mobile Only no Iniciador de aplicativos.

Nota:  Lenses e conjuntos de dados que não tenham suporte no aplicativo Salesforce móvel são abertos no Einstein Analytics
para aplicativo Android.

Mantenha a produtividade com componentes do Lightning do Financial Services Cloud para
dispositivos móveis
Aumente a produtividade dos usuários remotos incluindo os componentes do Lightning do Financial Services Cloud no aplicativo
Salesforce móvel.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services
Cloud está habilitado.

Por quê: Dê aos usuários do Salesforce móvel acesso aos recursos do Financial Services Cloud de que eles precisam para manterem-se
produtivos longe do escritório.

CONSULTE TAMBÉM:

Mantenha a produtividade com componentes do Lightning do Financial Services Cloud para dispositivos móveis

atualizaAtualizar o patch de segurança de seus dispositivos Android
Para garantir que seus dispositivos estejam seguros, os usuários de Android OS 8 e 9 devem se certificar de que seu patch de segurança
seja o de outubro de 2018 ou posterior. Para obter mais informações, consulte Boletim de segurança Android – outubro de 2018.

Onde: Essa alteração se aplica ao aplicativo Salesforce móvel para Android em todas as edições.

Atualizações da App Store e Google Play
Embora as principais versões levem as maiores alterações para o aplicativo Salesforce móvel, estamos sempre trabalhando para melhorar
sua experiência móvel. Às vezes, fazemos alterações menores, mas poderosas, que queremos muito compartilhar com vocês, então as
lançamos nas atualizações da App Store® e Google Play™. Saiba mais sobre nossa versão mais recente na Ajuda do Salesforce.

228.010
Essa versão do aplicativo Salesforce móvel está disponível na semana de 16 de novembro de 2020.

228.020
Essa versão do aplicativo Salesforce móvel está disponível na semana de 30 de novembro de 2020.

Notificações: Segurança reforçada e navegação mais flexível
Uma atualização de versão recém-anunciada dá a você mais controle sobre qual dos seus usuários pode acionar a ação Enviar notificação
personalizada. Use o novo campo Referência de página de destino para especificar um novo tipo de destino de navegação para suas
notificações personalizadas.

NESTA SEÇÃO:

Exigir a permissão do usuário para a ação Enviar notificação personalizada (atualização)

Essa atualização dá a você mais controle sobre qual dos seus usuários pode acionar a ação Enviar notificação personalizada. Quando
essa atualização é ativada, um usuário deve ter a permissão de usuário Enviar notificações personalizadas para acionar a ação Enviar
notificação personalizada em fluxos que são executados no contexto do usuário, em chamadas à API REST ou em chamadas do
Apex. Usar a permissão de usuário Enviar notificações personalizadas para melhorar a segurança da sua organização do Salesforce
e limitar notificações personalizadas aos usuários e casos de uso desejados.

Envie seus destinatários de notificação personalizada para novos lugares com a navegação de referência de página

Use o novo campo Referência de página de destino na ação Enviar notificação personalizada para especificar destinos de navegação
para seu envio de notificações personalizada pela API REST ou pelo fluxo. Antes, apenas o campo ID de destino estava disponível
para navegação em notificação personalizada e apenas um ID do registro podia ser especificado como destino de navegação. Agora,
suas notificações no aplicativo e por push personalizadas podem ir para qualquer página que esteja acessível por meio da classe
PageReference, como um aplicativo do Lightning ou um URL externo.
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Exigir a permissão do usuário para a ação Enviar notificação personalizada
(atualização)
Essa atualização dá a você mais controle sobre qual dos seus usuários pode acionar a ação Enviar notificação personalizada. Quando
essa atualização é ativada, um usuário deve ter a permissão de usuário Enviar notificações personalizadas para acionar a ação Enviar
notificação personalizada em fluxos que são executados no contexto do usuário, em chamadas à API REST ou em chamadas do Apex.
Usar a permissão de usuário Enviar notificações personalizadas para melhorar a segurança da sua organização do Salesforce e limitar
notificações personalizadas aos usuários e casos de uso desejados.

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

Quando: A Salesforce impõe essa atualização para as organizações existentes na Spring '21. O Salesforce impõe essa atualização para
organizações criadas na versão Winter '21 ou posterior a partir da Winter '21. Para obter a data principal de upgrade de versão para a
sua instância, acesse Status de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção.

Como: Quando essa atualização é ativada, um usuário deve ter a permissão de usuário Enviar notificações personalizadas para acionar
a ação Enviar notificação personalizada em fluxos que são executados no contexto do usuário, em chamadas à API REST ou em chamadas
do Apex. Considerando que a maioria dos fluxos, chamadas à API REST e chamadas do Apex que acionam a API REST são executados
no contexto do usuário por padrão, eles impõem as permissões do usuário em execução. Se um usuário sem a permissão iniciar um
fluxo que seja executado no contexto do usuário, uma chamada à API REST ou uma chamada do Apex que contenha a ação Enviar
notificação personalizada, o fluxo, a chamada à API REST ou a chamada à API resultará em um erro e nenhuma notificação personalizada
será enviada.

Para garantir que notificações personalizadas continuem sendo acionadas e enviadas como esperado, revise seus fluxos existentes,
chamadas à API REST e chamadas do Apex que enviam notificações personalizadas. Se necessário, modifique-as conforme as
recomendações em Exigir permissão do usuário para a atualização de versão Enviar ação de notificação personalizada no nó Atualizações
de versão em Configuração.

Você não precisa revisar nem modificar seus processos ou fluxos que são executados no contexto do sistema que enviam notificações
personalizadas. Uma vez que processos e alguns fluxos são executados no contexto do sistema por padrão, eles não impõem as permissões
do usuário em execução. A ação Enviar notificação personalizada é acionada e as notificações são enviadas como o esperado.

Porém, você pode escolher restringir os usuários que podem acionar notificações personalizados em processos e fluxos que são executados
no contexto do sistema. Recrie seu processo ou fluxo como um fluxo que é executado no contexto do usuário. Em seguida, atribua a
permissão do usuário Enviar notificações personalizadas a usuários que você deseja que possam iniciar seu fluxo.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações de versão

Ajuda do Salesforce: Em que contexto os fluxos são executados?

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

Envie seus destinatários de notificação personalizada para novos lugares com a
navegação de referência de página
Use o novo campo Referência de página de destino na ação Enviar notificação personalizada para especificar destinos de navegação
para seu envio de notificações personalizada pela API REST ou pelo fluxo. Antes, apenas o campo ID de destino estava disponível para
navegação em notificação personalizada e apenas um ID do registro podia ser especificado como destino de navegação. Agora, suas
notificações no aplicativo e por push personalizadas podem ir para qualquer página que esteja acessível por meio da classe PageReference,
como um aplicativo do Lightning ou um URL externo.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
Notificações personalizadas podem ser recebidas no Lightning Experience e em todas as versões do aplicativo Salesforce móvel em
todas as edições, exceto Database.com.

Como: Quando você adiciona ou modifica a ação Enviar notificação personalizada em um fluxo ou chamada à API REST, deve especificar
um ID de registro no campo ID de destino ou uma PageReference para o campo Referência da página de destino na ação.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning Aura: Tipos de pageReference

Ajuda do Salesforce: Ação central do fluxo: Enviar notificação personalizada (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Guia do desenvolvedor de Ações: Enviar ações de notificação personalizada (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

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

Mobile Publisher para comunidades: Notificações do Marketing Cloud
(piloto), plug-in de leitor de código de barras (Beta) e muito mais
O Mobile Publisher para comunidades agora dá suporte a notificações por push do Marketing Cloud. Use a câmera do dispositivo móvel
para ler códigos de barras. Crie e personalize o menu de navegação para os usuários da comunidade.

NESTA SEÇÃO:

Configure notificações do Marketing Cloud (piloto)

As notificações por push do Marketing Cloud chegaram ao aplicativo Mobile Publisher para comunidades. Você pode criar e enviar
notificações para aumentar o engajamento com os usuários do aplicativo da comunidade.

Use a câmera do dispositivo móvel para ler códigos de barras (Beta)

Usuários do Mobile Publisher para comunidades podem usar a câmera em dispositivos móveis para ler códigos de barras, como
símbolo UPC ou códigos QR.

Personalize a maneira como os usuários navegam no aplicativo da Comunidade (piloto)

Coloque os itens de menu usados com frequência dos usuários do Mobile Publisher para Comunidades a fácil alcance. Você pode
personalizar o tipo e a ordem dos itens de menu no Criador de experiências da comunidade.

Configure notificações do Marketing Cloud (piloto)
As notificações por push do Marketing Cloud chegaram ao aplicativo Mobile Publisher para comunidades. Você pode criar e enviar
notificações para aumentar o engajamento com os usuários do aplicativo da comunidade.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience nas edições Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer.

Nota:  Fornecemos Notificações do Marketing Cloud a clientes selecionados por meio de um programa piloto que exige a aceitação
de termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas
piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. Notificações do Marketing 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.
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Quando: Esse recurso piloto está disponível na versão Winter '21.

Quem: Disponível a organizações que habilitam o recurso piloto e administradores que têm acesso à Comunidade do Lightning.

Por quê: As notificações do Marketing Cloud permitem que você direcione notificações a um público específico e analise as estatísticas
de uso.

Como: Integração do Marketing Cloud MobilePush com o Mobile Publisher para comunidades permite que você envie notificações do
Marketing Cloud e da plataforma ao mesmo aplicativo de comunidades.

Recursos de notificação do Marketing Cloud com suporte:

• Notificações por push de mídia avançada, como imagens, áudio e vídeo.

• Notificações por push baseadas em local.

• Notificações por push OpenDirect com links internos e externos.

• Notificações por push autenticadas e não autenticadas (o usuário não precisa estar conectado).

• As notificações no aplicativo em tamanhos variados.

Para habilitar notificações do Marketing Cloud para seus aplicativos da comunidade, insira suas informações do Marketing Cloud e
detalhes da comunidade no Mobile Publisher. O Mobile Publisher cria e publica o aplicativo da comunidade capaz de receber notificações
do Marketing Cloud.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: MobilePush

Ajuda do Salesforce: MobilePush OpenDirect

445

Mobile Publisher para comunidades: Notificações do
Marketing Cloud (piloto), plug-in de leitor de código de barras

(Beta) e muito mais

Notas da versão do Salesforce Winter '21

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


Use a câmera do dispositivo móvel para ler códigos de barras (Beta)
Usuários do Mobile Publisher para comunidades podem usar a câmera em dispositivos móveis para ler códigos de barras, como símbolo
UPC ou códigos QR.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience nas edições Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer.

Nota:  Como um recurso beta, o leitor de código de barras é uma prévia e não faz parte do contrato de assinatura com a Salesforce.
Esse recurso beta não está disponível ao público em geral, conforme indicado neste documento ou em comunicados à imprensa
ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo
independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas em recursos disponíveis ao público
em geral.

Quando: O leitor de código de barras está disponível na versão Winter '21.

Quem: Disponível para usuários que podem acessar uma Comunidade do Lightning e cumprir os requisitos de dispositivos móveis.

Por quê: Queremos que seus usuários façam mais enquanto usam o aplicativo de comunidades em dispositivos móveis.

Como: Leitores de códigos de barras exigem o uso da câmera do dispositivo móvel. O usuário deve conceder ao aplicativo de comunidades
acesso à câmera.

Para desenvolver e implementar um componente do Lightning com o recurso de leitura de código de barras, use a API BarcodeScanner.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de componentes da Web do Lightning: leia códigos de barras em um dispositivo móvel

Ajuda do Salesforce: requisitos para o Mobile Publisher para comunidades

446

Mobile Publisher para comunidades: Notificações do
Marketing Cloud (piloto), plug-in de leitor de código de barras

(Beta) e muito mais

Notas da versão do Salesforce Winter '21

https://developer.salesforce.com/docs/component-library/documentation/en/lwc/lwc.use_barcodescanner_in_a_lightning_component
https://developer.salesforce.com/docs/component-library/documentation/en/lwc/lwc.use_barcodescanner
https://help.salesforce.com/articleView?id=s1_branded_apps_requirements_commun.htm&language=pt_BR


Personalize a maneira como os usuários navegam no aplicativo da Comunidade
(piloto)
Coloque os itens de menu usados com frequência dos usuários do Mobile Publisher para Comunidades a fácil alcance. Você pode
personalizar o tipo e a ordem dos itens de menu no Criador de experiências da comunidade.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as comunidades do Lightning acessadas por meio do Lightning Experience nas edições Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer.

Nota:  Fornecemos a barra de guia de Navegação personalizada a clientes selecionados por meio de um programa piloto que
exige a aceitação de termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a
Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. A Barra de guias de navegação
personalizada não está disponível ao público em geral, a menos ou até que o Salesforce anuncie sua disponibilidade geral em
documentação, comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de
qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas
nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral.

Quando: Esse recurso piloto está disponível na versão Winter '21.

Quem: Disponível a organizações que habilitam o recurso piloto e administradores que têm acesso à Comunidade do Lightning.

Por quê: Queremos garantir que você possa personalizar a experiência de navegação para os usuários do seu aplicativo da comunidade.

Como: Use o Criador de experiências da comunidade para personalizar a barra de guia de navegação para seus usuários.

447

Mobile Publisher para comunidades: Notificações do
Marketing Cloud (piloto), plug-in de leitor de código de barras

(Beta) e muito mais

Notas da versão do Salesforce Winter '21



CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: visão geral do Criador de experiências

Salesforce Anywhere: Planeje e acelere seu negócio em tempo real (beta)
O Salesforce Anywhere é a experiência futura do CRM, tornando o Salesforce em tempo real. Receba alertas de alterações aos dados do
Salesforce que são importantes para você. Atualize seus dados do Salesforce em apenas alguns toques com ações sugeridas. Colabore
no contexto com chat. Pesquise e veja seus dados do Salesforce. Integre chat e alertas do Salesforce Anywhere a seus processos comerciais
com o Lightning Flow e o Criador de processos.

Nota:  O Salesforce Anywhere é um Serviço não GA e não um "Serviço" ou parte dos "Serviços", conforme definido no Contrato
de assinatura mestre Salesforce ("MSA") com a Salesforce. Esse serviço não GA está sujeito aos termos e condições do Contrato de
pesquisa piloto universal ("UPRA"), incluindo o Adendo de processamento de dados ao UPRA. O uso desse Serviço não GA é feito
a seu critério, e qualquer decisão de compra deve ser tomada apenas com base nos produtos e recursos do Salesforce disponíveis
ao público em geral. A disponibilidade automática do Salesforce Anywhere depende do seu MSA com o Salesforce e do tipo de
serviços que você comprou. Caso você não veja o Salesforce Anywhere em Configuração, entre em contato com o executivo de
conta para obter acesso ao Salesforce Anywhere.

Conheça os recursos mais recentes em Notas de versão do Salesforce Anywhere.

CONSULTE TAMBÉM:

Visão geral do Salesforce Anywhere
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Personalização: Aprimoramentos do Fluxo do Lightning, páginas do
Lightning mais dinâmicas e atualizações no Criador do Einstein

Crie e teste fluxos com novas opções de layout e depuração e inicie fluxos quando os registros forem excluídos. Divida os detalhes do
registro e crie páginas do Lightning mais flexíveis com Formulários dinâmicos e Ações dinâmicas no Criador de aplicativo Lightning.
Recomende qualquer coisa a qualquer um com o Criador de recomendação do Einstein (beta).

NESTA SEÇÃO:

Fluxo do Lightning: Acionador em excluir, depuração aprimorada, telas de várias colunas (piloto), tela com layout automático (beta)
e mais controle de início de fluxo, decisões, consultas e filtros

Acione fluxos para execução quando os registros forem excluídos. Depure fluxos com outro usuário e depure fluxos iniciados de
modo automático diretamente na tela (beta). Otimize o layout de suas telas de fluxo com seções e colunas (piloto). Permita que o
Flow Builder conecte e alinhe elementos para você (beta). Inicie um fluxo acionado por registro ou execute um resultado da decisão
apenas quando o registro for atualizado para cumprir seus critérios. Aplique lógica personalizada a consultas de registro e requisitos
de condição em todos os seus fluxos.

Lightning App Builder: Formulários dinâmicos estão disponíveis ao público em geral, aprimoramentos a Ações dinâmicas e Análise
de desempenho da página do registro

Divida os detalhes do registro e crie páginas do Lightning mais dinâmicas com o recurso Formulários dinâmicos, agora disponível
ao público em geral. Descubra novas maneiras de aumentar a flexibilidade e o controle de ações dinâmicas em suas páginas de
registro. Obtenha uma análise do desempenho do tempo de execução da página de registro do Lightning enquanto a está projetando
com a Análise de desempenho no Criador de aplicativos.

Criadores do Einstein: Gere recomendações personalizadas (beta), teste o desempenho de sua previsão e mostre intervalo de
confiança e principais preditores em registros para previsões numéricas

O Criador de recomendações do Einstein gera recomendações personalizadas orientadas por IA de qualquer coisa a qualquer pessoa.
O Criador de previsões do Einstein é compatível com insights no nível do registro para previsões numéricas.

Globalização: Melhorias na importação e na exportação de traduções, novos formatos de localidade e novo idioma da plataforma

Se uma importação de tradução tiver erros, o email que você receber fornecerá mais detalhes e incluirá o log de erro como um
anexo. Os limites de importação e exportação de tradução de dados são aumentados e você pode exportar arquivos de tradução
de dados para idiomas específicos. Habilite formatos novos e aprimorados para datas e horas internacionais usando uma atualização.
Além disso, adicionamos khmer como um idioma apenas de plataforma.

Perfis e permissões: controle mais granular para segurança e uma nova opção de licença

Melhore a segurança da sua organização do Salesforce com novas opções para restringir clonagem de permissão e limitar os perfis
que os usuários podem ver. Assinou um pacote gerenciado do Salesforce? Veja que permissões personalizadas no pacote exigem
uma licença do Salesforce para acessá-las.

Salesforce Connect: Acesso restrito, conformidade com a HIPAA e limites de mapeamento de ID

Estamos restringindo o acesso a determinados campos de serviço em fontes de dados externas e credenciais nomeadas. O Salesforce
Connect agora está em conformidade com a Lei de Responsabilidade e Portabilidade de Seguro de Saúde (HIPAA), garantindo que
todas as informações com identificação pessoal sejam protegidas contra fraude e roubo. Também estamos mantendo os mapeamentos
de ID atualizados ao aplicar um processo que exclui todos os IDs de registros de objetos externos que não foram visualizados dentro
de 365 dias.

Einstein Next Best Action: Conformidade com a HIPAA, recomendações conduzidas por evento baseadas em alterações de estado
da chamada e recomendações conduzidas por IA geradas pelo Criador de recomendações do Einstein

Armazene e processe informações de saúde protegidas. Crie recomendações com base em valores de campo de registro de chamada.
Use o novo elemento Carga do Einstein para entregar recomendações personalizadas.
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Serviços externos: Verifique a versão de serviços externos e recrie registros legados para se preparar para a descontinuação de serviços
externos legados na Summer '21

Confira sua versão de Serviços externos para Serviços externos legados e recrie registros legados para registros de Serviços externos
atuais. Serviços externos legados estão agendados para descontinuação na Summer '21.

Compartilhamento: Melhorias na implantação da API de metadados e configurações seguras de compartilhamento do usuário
convidado

Agora você pode implantar padrões organizacionais e alterações de regras de compartilhamento de usuário convidado ou baseadas
em critérios usando a API de metadados ao mesmo tempo. Para proteger seus dados organizacionais do Salesforce, habilitamos a
configuração Proteger o acesso a registro do usuário convidado em todas as organizações com comunidades ou sites. Não é possível
desabilitar essa configuração.

Campos: HTML em rótulos renderizado como texto simples e gerenciamento para campos excluídos disponível no Lightning
Experience

Marcas HTML em rótulos de campo personalizados são renderizadas como texto simples, e você pode gerenciar campos excluídos
no Lightning Experience.

Tipos de metadados personalizados: Suporte para a exibição da interface do usuário do tipo de campo de relacionamento de
metadados e entidades de localização geográfica

Agora você pode criar relacionamentos de partícula de entidade para tipos de campo de localização geográfica. Além disso, o menu
suspenso para o tipo de campo de relacionamento de metadados mostra a quais entidades há suporte.

Configuração geral: Personalização de alinhamento da barra de utilitários, ação dinâmica de envio para aprovação e alterações na
IU do tipo de registro

Personalize onde a barra de utilitário da sua organização aparece na tela. Exiba a ação Enviar para aprovação apenas quando um
registro é elegível para aprovação. Texto de descrição mais claro e rótulo de coluna do perfil atualizado para a Etapa 1 do processo
de criação de Novo tipo de registro.

Fluxo do Lightning: Acionador em excluir, depuração aprimorada, telas
de várias colunas (piloto), tela com layout automático (beta) e mais controle
de início de fluxo, decisões, consultas e filtros

EDIÇÕES

Disponível em: Essentials,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

Acione fluxos para execução quando os registros forem excluídos. Depure fluxos com outro usuário
e depure fluxos iniciados de modo automático diretamente na tela (beta). Otimize o layout de suas
telas de fluxo com seções e colunas (piloto). Permita que o Flow Builder conecte e alinhe elementos
para você (beta). Inicie um fluxo acionado por registro ou execute um resultado da decisão apenas
quando o registro for atualizado para cumprir seus critérios. Aplique lógica personalizada a consultas
de registro e requisitos de condição em todos os seus fluxos.

NESTA SEÇÃO:

Flow Builder: Fluxos acionados por registro que são executados em Excluir, Opções de depuração aprimorada, Telas de fluxo de
várias colunas (piloto), Tela de layout automático (beta) e mais controle de critérios

Crie um fluxo para executar ações imediatamente antes de um registro ser excluído do banco de dados. Teste os fluxos enquanto
os usuários os executam e depure fluxos iniciados de modo automático diretamente na tela (beta). Otimize as telas de fluxo com
seções e colunas (piloto). Elimine conectores tortos e desalinhados com o layout automático (beta). Execute fluxos ou execute
resultados da decisão apenas quando os registros forem atualizados para cumprir seus critérios. Ajuste os requisitos da condição
em todos os seus fluxos.
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Gerenciamento do Lightning Flow: Melhorias de tempo de execução entregues por versão da API e acionadores na visualização de
lista de fluxos

Controle quando cada fluxo adota alterações de comportamento no tempo de execução. Veja rapidamente quais acionadores seus
fluxos iniciados automaticamente têm na página Fluxos em Configuração.

Extensões do Lightning Flow: Componentes da tela de vários objetos, IUs personalizadas para componentes da tela e ações invocáveis,
além de importação simplificada de ações por meio de serviços externos (piloto)

Os desenvolvedores criam componentes da tela que funcionem para qualquer objeto escolhido. Desfrute de IUs interessantes que
os desenvolvedores criam para componentes da tela e ações invocáveis que você pode adicionar a seus fluxos. Use serviços externos
para rapidamente importar especificações de API pública e adicionar suas ações a seus fluxos (piloto).

Atualizações da versão do Lightning Flow: Criador de processos, Ações invocáveis, Campos de mesclagem de fluxo e Ações do Apex

Retome entrevistas pausadas no mesmo contexto e com o mesmo acesso do usuário que elas tinham antes de serem pausadas.
Permita que os processos avaliem os valores originais dos campos de registro. Melhore os comportamentos e os efeitos de ações
invocáveis com falha. Imponha o acesso a dados do usuário em execução ao executar campos de mesclagem de fluxo. Respeite os
modificadores de acesso públicos para ações do Apex legadas. Cancele a atualização "Exigir acesso do usuário a classes do Apex
invocadas por fluxo".

Melhorias no tempo de execução do Fluxo e no processo na versão de API 50.0

Essas atualizações afetam apenas fluxos e processos que são configurados para execução na API versão 50.0 ou posterior. Atualizações
com controle de versão permitem que você teste e adote alterações de comportamento no tempo de execução para fluxos e
processos individuais conforme sua conveniência. Para alterar a versão da API de tempo de execução de um fluxo, abra-a no Flow
Builder e edite as propriedades de versão do fluxo. Para alterar a versão da API do tempo de execução de um processo, abra-o no
Criador de processos e edite suas propriedades.

Flow Builder: Fluxos acionados por registro que são executados em Excluir, Opções
de depuração aprimorada, Telas de fluxo de várias colunas (piloto), Tela de layout
automático (beta) e mais controle de critérios
Crie um fluxo para executar ações imediatamente antes de um registro ser excluído do banco de dados. Teste os fluxos enquanto os
usuários os executam e depure fluxos iniciados de modo automático diretamente na tela (beta). Otimize as telas de fluxo com seções
e colunas (piloto). Elimine conectores tortos e desalinhados com o layout automático (beta). Execute fluxos ou execute resultados da
decisão apenas quando os registros forem atualizados para cumprir seus critérios. Ajuste os requisitos da condição em todos os seus
fluxos.

NESTA SEÇÃO:

Acione um fluxo que seja executado antes de um registro ser excluído

No Flow Builder, você agora pode configurar um novo fluxo acionado por registro para execução antes da exclusão de um registro.
Você não precisa mais escrever Apex code para configurar isso. Esse fluxo iniciado automaticamente é executado no segundo plano
e atualiza registros relacionados quando um registro é excluído.

Depure erros de fluxo em organização de sandbox como outro usuário

Depurar um fluxo em uma organização de sandbox agora ficou ainda mais fácil porque você pode depurar esse fluxo como outro
usuário. Teste um fluxo "personificando" um usuário, sem fazer login como esse usuário. Solucione problemas de um fluxo vendo
o log de depuração do fluxo exatamente como o usuário especificado o vê. Capture exceções de fluxo, como permissão inesperada,
compartilhamento e configurações de perfil antes que ocorram em organizações de produção.
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Depure fluxos iniciados automaticamente diretamente na tela (beta)

Agora você pode ver o caminho que seu fluxo toma ao depurar um fluxo iniciado automaticamente não acionado. Em Depurar na
tela (beta) no Flow Builder, você pode exibir o caminho da execução de depuração e o log de depuração lado a lado. Você também
pode ver o quão próximo os elementos do seu fluxo estavam de atingir os limites de consulta SOQL.

Posicione elementos de fluxo automaticamente com o layout automático (beta)

Criar fluxos e alinhar elementos ficou mais fácil agora com o layout automático. Elementos na tela são espaçados e conectados
automaticamente. E não há mais elementos levemente desalinhados!

Melhorar o desempenho com fluxos acionados por registro que executam apenas para alterações específicas

Adicionamos critérios de entrada a fluxos acionados por registro que atualizam registros, dando a você mais controle sobre sua
automação. Você pode configurar o fluxo para executar sempre que um registro que atenda a critérios especificados for atualizado
ou apenas quando um registro for alterado para atender aos critérios. Dependendo do fluxo, essa otimização pode reduzir de maneira
significativa o impacto que os fluxos acionados por registro têm no desempenho de sua organização do Salesforce.

Tomar um caminho de fluxo quando determinadas alterações de registro forem feitas

Agora, você pode filtrar atualizações de registro que não estão relacionadas ao seu caso de uso do fluxo e evitar o novo processamento
de registros que acionaram o fluxo anteriormente. Um fluxo acionado por uma atualização de registro poderá seguir diferentes
caminhos se o registro que o acionou tiver sido editado para cumprir determinados critérios. Quando você configura o resultado da
decisão, agora pode definir esse resultado para ser executado apenas quando o registro acionado for atualizado para cumprir os
requisitos da condição.

Use os operadores AND, OR e personalizados em todos os elementos do Flow Builder

Pegamos as opções de definição de condição que você já conhece nos elementos Decisão e Pausa e as ampliamos de modo
consistente no Flow Builder. Especifique se você deseja que a lógica da condição cumpra QUALQUER condição ou TODAS as
condições. Por exemplo, contatos específicos com o nome Joe OU a cidade de São Francisco. Você também pode fornecer sua
própria lógica personalizada. Adicionamos essas opções aos elementos Obter registros, Atualizar registros, Excluir registros e em
elementos da tela. Você pode, ainda, encontrar as opções no elemento Início ao configurar fluxos acionados por registro e programação
e em conjuntos de opções de registro.

Localize um erro do Flow Builder com um simples clique em um link

Se você receber um erro no Flow Builder, vá diretamente para ele, em vez de pesquisar em seu fluxo. As mensagens de erro do Flow
Builder agora incluem um link, quando disponível, que abre o elemento incorreto e o destaca na tela. A tela de layout automático
e os recursos não dão suporte a destaque.

Acesse facilmente dados de registro relacionado em fluxos iniciados automaticamente com acionadores

Agora, em fluxos iniciados automaticamente com acionadores, você não precisa mais criar elementos Obter registros para encontrar
registros associados e recuperar dados deles. Em vez disso, quando você configura elementos e recursos de fluxo, pode facilmente
analisar os valores de campo dos registros associados de uma variável de registro ou global. Por exemplo, em um elemento de
Decisão, detalhes de $Registro para ID da conta para Prioridade do cliente.

Use suas variáveis globais da sua organização do Salesforce em qualquer lugar em fluxos

Acesse informações sobre a sua organização ou o usuário em execução em todos os seus fluxos fazendo referência a variáveis globais.
Antes, a maioria das variáveis globais estava disponível apenas em fórmulas de fluxo, o Flow Builder exibia apenas as 100 primeiras
opções para cada tipo de variável global. Agora você obtém todas as opções de variáveis globais de qualquer lugar no Flow Builder
que dê suporte a variáveis. Por exemplo, você pode facilmente exibir o nome do usuário em execução para personalizar as telas do
fluxo.

Visualizar rótulos de campo de mesclagem no Flow Builder

Agora obtenha rótulos fáceis de ler na forma de uma pílula para campos mesclados como constantes globais e variáveis globais.
Estamos ocultando a complexidade da sintaxe do campo de mesclagem, mas ela ainda está lá caso você precise. Depois de selecionar
um campo de mesclagem e ir para outro campo, o rótulo do campo de mesclagem aparece. O rótulo não muda o valor do campo
de mesclagem. Com as pílulas, você pode clicar no X para remover um campo de mesclagem. Os rótulos estão disponíveis apenas
em algumas áreas, como elementos lógicos, elementos de dados e visibilidade de componente da tela.
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A configuração do modelo de texto é salva

Depois de salvar um recurso de fluxo como "Visualizar como rich text" ou "Visualizar como texto simples", o recurso de fluxo Modelo
de texto se lembra da sua configuração de visualização de texto.

Visualizações de tela de fluxo de componentes de lista de opções e lista de opções de seleção múltipla não são mais interativos

Quando você adiciona um componente a uma tela no Flow Builder, o componente aparece na tela. Porém, os componentes não
são interativos dentro da tela. Antes, os componentes de lista de opções e lista de opções de seleção múltipla eram interativos, mas
nem sempre das maneiras esperadas ou úteis.

Acione um fluxo que seja executado antes de um registro ser excluído
No Flow Builder, você agora pode configurar um novo fluxo acionado por registro para execução antes da exclusão de um registro. Você
não precisa mais escrever Apex code para configurar isso. Esse fluxo iniciado automaticamente é executado no segundo plano e atualiza
registros relacionados quando um registro é excluído.

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

Quem: Para ativar um fluxo acionado por registro que é executado antes de o registro ser excluído, você precisa das permissões Gerenciar
fluxos e Visualizar todos os dados.

Por quê: Por exemplo, suponha que sua organização do Salesforce tenha um campo personalizado no objeto Conta que rastreie o total
de itens relacionados a essa conta. Sem a automação, esse campo é atualizado manualmente sempre que um item relacionado é excluído.
Agora, você pode automatizar essa tarefa com um fluxo acionado por registro que seja executado antes de um registro ser excluído.

O fluxo é executado sempre que um item é excluído. Ele descobre a conta relacionada e subtrai o número total de itens. Quando o fluxo
é concluído, o item que iniciou o fluxo é excluído.

Como: Ao criar um fluxo, selecione Fluxo acionado por registro.
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Para configurar o fluxo para ser executado antes de um registro ser excluído, clique em Editar no elemento Iniciar.

Selecione Um registro é excluído e você está pronto para criar o fluxo.
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O fluxo pode acessar qualquer registro e realizar ações antes de o registro que iniciou o fluxo ser excluído da base de dados. A variável
global $Record contém o registro do Salesforce que inicia o fluxo.

Considerações para fluxos acionados por registro:

• Não há suporte para iniciar um fluxo após restaurar um registro por meio da operação de cancelamento de exclusão.

• Exibir mensagens de erro personalizadas por meio do método addError()  não é suportado em ações invocáveis.

CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange: Fluxo de trabalho, Fluxo, Criador de processos acionados na exclusão (parcialmente fornecido)

Depure erros de fluxo em organização de sandbox como outro usuário
Depurar um fluxo em uma organização de sandbox agora ficou ainda mais fácil porque você pode depurar esse fluxo como outro usuário.
Teste um fluxo "personificando" um usuário, sem fazer login como esse usuário. Solucione problemas de um fluxo vendo o log de
depuração do fluxo exatamente como o usuário especificado o vê. Capture exceções de fluxo, como permissão inesperada,
compartilhamento e configurações de perfil antes que ocorram em organizações de produção.

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

Quem: Para habilitar esse recurso, você deve ter as permissões Modificar todos os dados, Gerenciador usuários e Personalizar aplicativo.
Para usar esse recurso após ele ser habilitado, serão necessárias as permissões Gerenciar fluxos e Visualizar todos os dados.

Como: Em Configuração, vá até Configurações de automação de processos e marque a caixa de seleção Permitir que administradores
depurem fluxos como outros usuários.

Em seguida, abra um fluxo no Flow Builder e clique em Depuração. Marque a caixa de seleção Executar fluxo como outro usuário
e selecione um usuário para personificar.
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A execução de depuração de fluxo é então iniciada com você como o usuário personificado. Revise os detalhes da depuração.

Depurar um fluxo como outro usuário está disponível apenas para fluxos de tela e fluxos iniciados automaticamente em organizações
em não produção. Esse recurso suporta apenas elementos de fluxo e ações. Todas as operações realizadas por componentes da tela são
realizadas como o usuário que efetuou o login e não como o usuário personificado. Esses componente de tela incluem componentes
personalizados do Aura, componentes da Web do Lightning personalizados e alguns componentes de tela de fluxo padrão como
componentes de Pesquisa.

CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange: Depure fluxos de tela executando como um usuário específico

Depure fluxos iniciados automaticamente diretamente na tela (beta)
Agora você pode ver o caminho que seu fluxo toma ao depurar um fluxo iniciado automaticamente não acionado. Em Depurar na tela
(beta) no Flow Builder, você pode exibir o caminho da execução de depuração e o log de depuração lado a lado. Você também pode
ver o quão próximo os elementos do seu fluxo estavam de atingir os limites de consulta SOQL.

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

Como um recurso beta, Depurar na tela é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato de assinatura mestre
com o 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 enviar feedback e sugestões para
Depurar na tela na Trailblazer Community.

Como: Para depurar fluxos não acionados iniciados automaticamente diretamente na tela, clique em Depurar na tela (Beta).
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Como opção, habilite Exibir limites de consulta nos detalhes da depuração para exibir a atividade de consulta SOQL de cada
elemento de dados e seus limites no log de depuração. Elementos de dados incluem Criar registros, Atualizar registros, Obter registros
e Excluir registros.

Para ver o caminho da execução de depuração na tela, clique em Executar. O log de depuração exibe as informações que você habilitou.
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Posicione elementos de fluxo automaticamente com o layout automático (beta)
Criar fluxos e alinhar elementos ficou mais fácil agora com o layout automático. Elementos na tela são espaçados e conectados
automaticamente. E não há mais elementos levemente desalinhados!

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

Como um recurso beta, o layout automático é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato de assinatura
mestre com o 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 layout automático na Trailblazer Community.

Como: Ao criar um fluxo, selecione layout automático.

Para alternar entre layout automático e formato livre para qualquer fluxo, clique em Layout automático (Beta).

Aprecie o novo layout automático!
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Para inserir um elemento, clique em  onde deseja que ele seja executado. O Flow Builder então exibe as opções e possíveis elementos
para esse local.

Para editar um elemento, clique duas vezes nele. Para copiar ou excluir um elemento ou adicionar um caminho de falha, clique uma
vez.

Após copiar um elemento, clique em  onde deseja que ele seja colado. Em seguida, clique em Colar elementos copiados.
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Você também pode copiar e colar um conjunto de elementos para outro local.

Clique em Selecionar elementos (1) e, em seguida, clique em  em cada elemento desejado (2). Para copiar os elementos, clique

em  (3). Para colar, clique em  no local desejado e, em seguida, selecione Colar elementos copiados.

CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange: Flow Builder: alinhe elementos da tela (Ajustar à grade) (parcialmente fornecido)

Melhorar o desempenho com fluxos acionados por registro que executam apenas para alterações
específicas
Adicionamos critérios de entrada a fluxos acionados por registro que atualizam registros, dando a você mais controle sobre sua automação.
Você pode configurar o fluxo para executar sempre que um registro que atenda a critérios especificados for atualizado ou apenas quando
um registro for alterado para atender aos critérios. Dependendo do fluxo, essa otimização pode reduzir de maneira significativa o impacto
que os fluxos acionados por registro têm no desempenho de sua organização do Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.
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Como: Crie um fluxo acionado por registro. Clique em Editar no elemento Iniciar. Selecione Um registro é atualizado ou Um registro
é criado ou atualizado.

Escolha o objeto cujos registros acionam a execução do fluxo. Defina os requisitos de condição para o registro de acionamento. Selecione
quando iniciar os fluxos para registros atualizados: sempre que um registro que atenda aos requisitos for atualizado ou apenas quando
um registro for atualizado para atender aos requisitos. A última opção permite que você inicie fluxos apenas quando o registro de
acionamento mudar de não atende aos requisitos especificados para atende aos requisitos.

CONSULTE TAMBÉM:

Use os operadores AND, OR e personalizados em todos os elementos do Flow Builder

Tomar um caminho de fluxo quando determinadas alterações de registro forem feitas

Tomar um caminho de fluxo quando determinadas alterações de registro forem feitas
Agora, você pode filtrar atualizações de registro que não estão relacionadas ao seu caso de uso do fluxo e evitar o novo processamento
de registros que acionaram o fluxo anteriormente. Um fluxo acionado por uma atualização de registro poderá seguir diferentes caminhos
se o registro que o acionou tiver sido editado para cumprir determinados critérios. Quando você configura o resultado da decisão, agora
pode definir esse resultado para ser executado apenas quando o registro acionado for atualizado para cumprir os requisitos da condição.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Por quê: Essa opção oferece aos seus fluxos um poderoso recurso de filtragem similar à função ISCHANGED encontrada nas Regras de
fluxo de trabalho e no Criador de processos e as antigas variáveis oldMap/newMap encontradas no Apex. Aproveite mais sua automação
diretamente no Flow Builder sem precisar do Criador de processos ou Apex para verificar a versão anterior dos dados.

Como: Em um fluxo acionado por registro, configure o elemento Iniciar para acionar o registro quando o registro for atualizado ou
quando ele for criado ou atualizado.

Para configurar a saída de um elemento de Decisão para executar apenas quando o registro de acionamento for atualizado para atender
a determinadas condições, selecione Apenas se o registro que acionou o fluxo a ser executado for atualizado para atender aos
requisitos de condição.

Nota:  Essa opção verifica se o registro de acionamento não atendia anteriormente aos critérios e se a variável $Record, não o
registro de acionamento, agora atende aos critérios. Se seu fluxo alterar qualquer um dos campos da variável $Record antes de
executar o elemento de Decisão configurado, a Decisão verifica se os novos valores de campo de $Record agora atendem aos
critérios.
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Use os operadores AND, OR e personalizados em todos os elementos do Flow Builder
Pegamos as opções de definição de condição que você já conhece nos elementos Decisão e Pausa e as ampliamos de modo consistente
no Flow Builder. Especifique se você deseja que a lógica da condição cumpra QUALQUER condição ou TODAS as condições. Por exemplo,
contatos específicos com o nome Joe OU a cidade de São Francisco. Você também pode fornecer sua própria lógica personalizada.
Adicionamos essas opções aos elementos Obter registros, Atualizar registros, Excluir registros e em elementos da tela. Você pode, ainda,
encontrar as opções no elemento Início ao configurar fluxos acionados por registro e programação e em conjuntos de opções de registro.

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

CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange: Permita a lógica de condição e OR em Obter/Atualizar/Excluir registros no fluxo

IdeaExchange: O Criador de processos e os Fluxos usam vírgulas como a lógica "OR" em filtros (parcialmente fornecido)

Localize um erro do Flow Builder com um simples clique em um link
Se você receber um erro no Flow Builder, vá diretamente para ele, em vez de pesquisar em seu fluxo. As mensagens de erro do Flow
Builder agora incluem um link, quando disponível, que abre o elemento incorreto e o destaca na tela. A tela de layout automático e os
recursos não dão suporte a destaque.

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

Acesse facilmente dados de registro relacionado em fluxos iniciados automaticamente com
acionadores
Agora, em fluxos iniciados automaticamente com acionadores, você não precisa mais criar elementos Obter registros para encontrar
registros associados e recuperar dados deles. Em vez disso, quando você configura elementos e recursos de fluxo, pode facilmente
analisar os valores de campo dos registros associados de uma variável de registro ou global. Por exemplo, em um elemento de Decisão,
detalhes de $Registro para ID da conta para Prioridade do cliente.

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

Use suas variáveis globais da sua organização do Salesforce em qualquer lugar em fluxos
Acesse informações sobre a sua organização ou o usuário em execução em todos os seus fluxos fazendo referência a variáveis globais.
Antes, a maioria das variáveis globais estava disponível apenas em fórmulas de fluxo, o Flow Builder exibia apenas as 100 primeiras
opções para cada tipo de variável global. Agora você obtém todas as opções de variáveis globais de qualquer lugar no Flow Builder que
dê suporte a variáveis. Por exemplo, você pode facilmente exibir o nome do usuário em execução para personalizar as telas do fluxo.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Variáveis globais (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
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Visualizar rótulos de campo de mesclagem no Flow Builder
Agora obtenha rótulos fáceis de ler na forma de uma pílula para campos mesclados como constantes globais e variáveis globais. Estamos
ocultando a complexidade da sintaxe do campo de mesclagem, mas ela ainda está lá caso você precise. Depois de selecionar um campo
de mesclagem e ir para outro campo, o rótulo do campo de mesclagem aparece. O rótulo não muda o valor do campo de mesclagem.
Com as pílulas, você pode clicar no X para remover um campo de mesclagem. Os rótulos estão disponíveis apenas em algumas áreas,
como elementos lógicos, elementos de dados e visibilidade de componente da tela.

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

A configuração do modelo de texto é salva
Depois de salvar um recurso de fluxo como "Visualizar como rich text" ou "Visualizar como texto simples", o recurso de fluxo Modelo de
texto se lembra da sua configuração de visualização de texto.

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

Por quê: Antes, o recurso de fluxo não se lembrava da configuração de visualização de texto que você usava ao aplicar rich text ou texto
simples. Quando você edita o elemento de fluxo novamente após salvar o fluxo, o recurso de fluxo agora se lembra da configuração
que você usou pela última vez na sessão anterior. Com essa atualização, você não precisa alterar a configuração todas as vezes que
desejar aplicar a formatação de rich text ou texto simples. Ela também impede a aplicação acidental da formatação rich text em textos
simples.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Recurso do fluxo: Modelo de texto (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

IdeaExchange: Mantenha o tipo atual no modelo de texto em vez de padronizar para rich text

Visualizações de tela de fluxo de componentes de lista de opções e lista de opções de seleção
múltipla não são mais interativos
Quando você adiciona um componente a uma tela no Flow Builder, o componente aparece na tela. Porém, os componentes não são
interativos dentro da tela. Antes, os componentes de lista de opções e lista de opções de seleção múltipla eram interativos, mas nem
sempre das maneiras esperadas ou úteis.

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

Gerenciamento do Lightning Flow: Melhorias de tempo de execução entregues por
versão da API e acionadores na visualização de lista de fluxos
Controle quando cada fluxo adota alterações de comportamento no tempo de execução. Veja rapidamente quais acionadores seus
fluxos iniciados automaticamente têm na página Fluxos em Configuração.

NESTA SEÇÃO:

Adote alterações de comportamento no tempo de execução para fluxos e processos individuais conforme sua conveniência

Algumas melhorias de comportamento de tempo de execução são entregues como atualizações com controle de versão, de modo
que você pode especificar qual versão de API controlar quando cada fluxo ou processo adota essas alterações. Agora você pode
testar e atualizar seus fluxos e processos individualmente e no seu próprio ritmo.
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Veja rapidamente os quais acionadores de seus fluxos na página de fluxos em Configuração

Agora veja que acionador seu fluxo iniciado automaticamente tem olhando brevemente a visualização de lista Fluxos em Configuração.
Na nova coluna Acionador, veja se o acionador de um fluxo é um registro, uma programação ou um evento de plataforma. Para um
fluxo acionado por registro, veja se ele faz atualizações antes ou depois de salvar. Você também pode descobrir que acionador um
fluxo iniciado automaticamente tem vendo a página de detalhes do fluxo.

Veja rótulos de fluxo e rótulos de tela em logs de entrevista de fluxo

O objeto Log de entrevista de fluxo inclui o novo campo Rótulo de fluxo e o objeto Entrada de log de entrevista de fluxo inclui o
novo campo Rótulo do elemento. Inclua os campos em seus relatórios personalizados para fluxos de tela para que seus usuários
obtenham dados fáceis de ler.

Execute fluxos no contexto do sistema sem compartilhamento para acessar o objeto de recomendação para usuários externos

Agora apenas usuários internos podem acessar registros de objeto de Recomendação. Antes, usuários da comunidade, do portal e
convidados tinham acesso somente leitura a recomendações invocando um fluxo que obtenha registros de recomendação para
eles. Para continuar o acesso a recomendações dos usuários externos, você pode configurar o fluxo para ser sempre executado no
contexto do sistema sem compartilhamento. Porém, fazer isso ignora as permissões do usuário e permite que o fluxo crie, atualize
e exclua registros que o usuário em execução não pode acessar diretamente. Garanta que seu fluxo possa acessar apenas os registros
adequados a usuários externos. Para configurar um fluxo para sempre ser executado no contexto do sistema com compartilhamento,
edite as propriedades de versão do fluxo.

Acione fluxos para execução quando um proprietário de registro mudar no Salesforce Classic

Quando um usuário muda o proprietário de um registro usando o Salesforce Classic, essa mudança de registro agora pode iniciar
um fluxo acionado por registro. Antes, alterações de proprietário de registro que eram feitas no Lightning Experience podiam iniciar
fluxos acionados por registro.

Adote alterações de comportamento no tempo de execução para fluxos e processos individuais
conforme sua conveniência
Algumas melhorias de comportamento de tempo de execução são entregues como atualizações com controle de versão, de modo que
você pode especificar qual versão de API controlar quando cada fluxo ou processo adota essas alterações. Agora você pode testar e
atualizar seus fluxos e processos individualmente e no seu próprio ritmo.

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

Quem: Para alterar a versão da API para executar um fluxo ou um processo, é necessária a permissão Gerenciar fluxos.

Por quê: Anteriormente, esses tipos de melhorias eram fornecidos por meio de atualizações de versão ou atualizações críticas porque
podem fazer com que seus fluxos e processos existentes parem de funcionar. Mas algumas melhorias não são críticas para todos os
fluxos e processos, portanto, elas não valem o stress de testar e adotar em um prazo específico.

Agora você pode testar e atualizar fluxos e processos individuais da maneira mais conveniente. Você pode até mesmo escolher não
adotar as atualizações com controle de versão para um ou todos os seus fluxos e processos.

Às vezes, uma atualização de versão também está disponível como uma atualização com controle de versão. Uma atualização com
controle de versão permite que você adote as alterações para fluxos ou processos individuais antes de a atualização de versão ser aplicada.
Após a atualização de versão ser adotada ou aplicada, todos os fluxos e processos em sua organização recebem o comportamento
atualizado independentemente de suas versões de API de tempo de execução.

Como: Por padrão, quando você cria um fluxo ou processo, ele é configurado para execução na versão da API mais recente. Essa versão
da API não muda à medida que futuras versões do Salesforce são implementadas. Você decide quando e se vai alterar a versão da API
para executar cada fluxo ou processo.
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Antes de selecionar uma nova versão de API, revise todas as melhorias no tempo de execução que foram fornecidas entre a versão da
API atualmente selecionada e a nova versão da API. Você pode encontrar todas as melhorias de tempo de execução de fluxos e processos
para uma versão da API nas Notas de versão do Salesforce.

Para alterar a versão da API para executar um fluxo, abra-o no Flow Builder. Em seguida, clique em  para editar as propriedades da
versão e clique em Mostrar avançado.

Para alterar a versão da API para executar um processo, abra-o no Criador de processos e clique em Editar propriedades.

CONSULTE TAMBÉM:

Melhorias no tempo de execução do Fluxo e no processo na versão de API 50.0
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Veja rapidamente os quais acionadores de seus fluxos na página de fluxos em Configuração
Agora veja que acionador seu fluxo iniciado automaticamente tem olhando brevemente a visualização de lista Fluxos em Configuração.
Na nova coluna Acionador, veja se o acionador de um fluxo é um registro, uma programação ou um evento de plataforma. Para um
fluxo acionado por registro, veja se ele faz atualizações antes ou depois de salvar. Você também pode descobrir que acionador um fluxo
iniciado automaticamente tem vendo a página de detalhes do fluxo.

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

Veja rótulos de fluxo e rótulos de tela em logs de entrevista de fluxo
O objeto Log de entrevista de fluxo inclui o novo campo Rótulo de fluxo e o objeto Entrada de log de entrevista de fluxo inclui o novo
campo Rótulo do elemento. Inclua os campos em seus relatórios personalizados para fluxos de tela para que seus usuários obtenham
dados fáceis de ler.

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

Execute fluxos no contexto do sistema sem compartilhamento para acessar o objeto de
recomendação para usuários externos
Agora apenas usuários internos podem acessar registros de objeto de Recomendação. Antes, usuários da comunidade, do portal e
convidados tinham acesso somente leitura a recomendações invocando um fluxo que obtenha registros de recomendação para eles.
Para continuar o acesso a recomendações dos usuários externos, você pode configurar o fluxo para ser sempre executado no contexto
do sistema sem compartilhamento. Porém, fazer isso ignora as permissões do usuário e permite que o fluxo crie, atualize e exclua registros
que o usuário em execução não pode acessar diretamente. Garanta que seu fluxo possa acessar apenas os registros adequados a usuários
externos. Para configurar um fluxo para sempre ser executado no contexto do sistema com compartilhamento, edite as propriedades
de versão do fluxo.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Em que contexto os fluxos são executados? (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Acione fluxos para execução quando um proprietário de registro mudar no Salesforce Classic
Quando um usuário muda o proprietário de um registro usando o Salesforce Classic, essa mudança de registro agora pode iniciar um
fluxo acionado por registro. Antes, alterações de proprietário de registro que eram feitas no Lightning Experience podiam iniciar fluxos
acionados por registro.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Melhorar o desempenho com fluxos acionados por registro que executam apenas para alterações específicas
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Extensões do Lightning Flow: Componentes da tela de vários objetos, IUs
personalizadas para componentes da tela e ações invocáveis, além de importação
simplificada de ações por meio de serviços externos (piloto)
Os desenvolvedores criam componentes da tela que funcionem para qualquer objeto escolhido. Desfrute de IUs interessantes que os
desenvolvedores criam para componentes da tela e ações invocáveis que você pode adicionar a seus fluxos. Use serviços externos para
rapidamente importar especificações de API pública e adicionar suas ações a seus fluxos (piloto).

NESTA SEÇÃO:

Crie componentes da tela de fluxo que funcionem para vários objetos (disponível ao público em geral)

Agora os desenvolvedores podem criar componentes da tela reutilizáveis que usem os tipos de dados sObject  e SObject[]
genéricos. Eles podem criar um componente que funcione para vários objetos, em vez de um componente para cada objeto individual.
Por exemplo, eles podem criar um componente de tabela de dados que funcione com qualquer coleção de registros, de contas e
contatos a objetos personalizados.

Configure mais facilmente componentes de tela de fluxo personalizados (disponível ao público em geral)

Os desenvolvedores podem criar editores de propriedade personalizados que tornem fácil configurar componentes de tela de fluxo
no Flow Builder. Um editor de propriedade personalizada é simplesmente um componente da Web do Lightning.

Configurar ações e componentes de tela de fluxo personalizados que funcionem em diversos objetos mais facilmente

Os desenvolvedores agora podem criar editores de propriedade personalizados para ações personalizadas e componentes da tela
que usam os tipos de dados sObject  e sObject[] genéricos.

Adicione facilmente ações a fluxos dos serviços da Web públicos (piloto)

Serviços externos agora podem importar um número limitado de especificações para serviços da Web públicos. Os serviços com
suporte incluem Jira, Dropbox, Instagram, Twitter, Mailchimp, eBay, Walmart, GoToMeeting, Trello e Medium. Ative até 25 ações por
vez para cada API. Adicione as ações ao seu fluxo do elemento Ação no Flow Builder. Serviços externos também incluem suporte
para a especificação OpenAPI 3.0 e um novo seletor que lhe permite ativar e desativar operações da API específicas.

Crie componentes da tela de fluxo que funcionem para vários objetos (disponível ao público em
geral)
Agora os desenvolvedores podem criar componentes da tela reutilizáveis que usem os tipos de dados sObject  e SObject[]
genéricos. Eles podem criar um componente que funcione para vários objetos, em vez de um componente para cada objeto individual.
Por exemplo, eles podem criar um componente de tabela de dados que funcione com qualquer coleção de registros, de contas e contatos
a objetos personalizados.

Onde: Essa alteração se aplica a componentes da Web do Lightning no Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance,
Unlimited e Developer.

Como: Crie um componente da Web do Lightning da tela de fluxo personalizado ou edite um existente. Em seu arquivo de configuração,
um componente da tela de fluxo tem o destino lightning__FlowScreen.

1. Defina um tipo que estenda o tipo de dado sObject  genérico definindo um <propertyType>.

2. Para cada propriedade que é mapeada para o mesmo objeto, defina o atributo type  da propriedade como
{propertyTypeName}. Se o atributo espera uma coleção daquele objeto, defina o atributo type  como
{propertyTypeName[]}. Por exemplo, se propertyTypeName  for T, use {T}  ou {T[]}.
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Você pode fazer referência ao mesmo tipo de propriedade para propriedades de coleção e únicas. Para definir o atributo type
para propriedades variáveis de coleção ou únicas, veja os comentários no exemplo de código.

<!-- myComponent.js-meta.xml -->
<targetConfigs>

<targetConfig targets="lightning__FlowScreen">

<!-- Declare a property type that extends SObject for single and collection variable
properties.-->

<propertyType name="T" extends="SObject" label="Object" description="Select an
object." />

<!--To use a collection of the SObject data type, use the braces in this syntax,
type="{T[]}".-->

<property name="tableData" label="Records to Display" type="{T[]}" role="inputOnly"
required="true"

description="REQUIRED: Record Collection variable containing the records
to display in the data table. Make sure to select a variable that matches the selected
object."/>

<property name="preSelectedRows" label="Preselected Rows" type="{T[]}"
role="inputOnly"

description="Which records should be selected by default when the table
renders? Select a Record Collection variable that contains those records."/>

<property name="outputSelectedRows" label="User-Selected Rows" type="{T[]}"
role="outputOnly"

description="Which records were selected by the user at runtime? This
value should be stored in a record collection variable."/>

</targetConfig>
</targetConfigs>

Antes, o componente de exemplo estava vinculado a um objeto, como Conta, Contato ou myCustomObject__c. Porém, agora os
desenvolvedores criam um componente e o administrador do Flow Builder escolhe o objeto sempre que eles usam esse componente.

Para este recurso, quando um componente da tela de fluxo define um tipo de dados sObject genérico, objetos personalizados aos quais
o fluxo faz referência não são incluídos no pacote automaticamente. Para implantar o pacote com sucesso, adicione manualmente esses
objetos personalizados mencionados ao pacote.

Alterações desde o beta: agora há suporte para pacote e conjuntos de alterações para fluxos que incluem um componente de tela
de fluxo de vários objetos.
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Configure mais facilmente componentes de tela de fluxo personalizados (disponível ao público
em geral)
Os desenvolvedores podem criar editores de propriedade personalizados que tornem fácil configurar componentes de tela de fluxo no
Flow Builder. Um editor de propriedade personalizada é simplesmente um componente da Web do Lightning.

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

Por quê: Antes, quando você configurava um componente de tela de fluxo personalizado, a interface de usuário era composta por
ambas as caixas combinadas. O desenvolvedor que criou o componente não tinha controle sobre sua interface de usuário do editor de
propriedade.

Agora, os desenvolvedores podem criar um componente da Web do Lightning personalizado que forneça uma experiência simples e
limpa para você na configuração de um componente de tela de fluxo.

CONSULTE TAMBÉM:

Criar editores de propriedade personalizados para componentes da Web do Lightning (disponível ao público em geral)

470

Fluxo do Lightning: Acionador em excluir, depuração
aprimorada, telas de várias colunas (piloto), tela com layout

Notas da versão do Salesforce Winter '21

automático (beta) e mais controle de início de fluxo, decisões,
consultas e filtros



Configurar ações e componentes de tela de fluxo personalizados que funcionem em diversos
objetos mais facilmente
Os desenvolvedores agora podem criar editores de propriedade personalizados para ações personalizadas e componentes da tela que
usam os tipos de dados sObject  e sObject[] genéricos.

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

Por quê: Por exemplo, um desenvolvedor pode criar um editor de propriedade personalizada que exiba um componente de lista de
opções para selecionar qualquer coleção de registros, de contas e contatos a objetos personalizados. Anteriormente, os desenvolvedores
criavam editores de propriedade personalizada que funcionavam apenas para um objeto.

Os editores de propriedade personalizada para o componente da tela e ação personalizada exibem listas de opções para selecionar um
objeto.

Como: Para cada entrada genérica sObject  ou sObject[] em uma ação personalizada ou em um componente de tela, selecione
um objeto específico.

CONSULTE TAMBÉM:

criarCriar editores de propriedade personalizada que usam entradas genéricas de SObject e SObject[] em fluxos

Adicione facilmente ações a fluxos dos serviços da Web públicos (piloto)
Serviços externos agora podem importar um número limitado de especificações para serviços da Web públicos. Os serviços com suporte
incluem Jira, Dropbox, Instagram, Twitter, Mailchimp, eBay, Walmart, GoToMeeting, Trello e Medium. Ative até 25 ações por vez para
cada API. Adicione as ações ao seu fluxo do elemento Ação no Flow Builder. Serviços externos também incluem suporte para a especificação
OpenAPI 3.0 e um novo seletor que lhe permite ativar e desativar operações da API específicas.

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

Nota:  Fornecemos aprimoramentos de esquema da API de Serviços externos a clientes selecionados por meio de um programa
piloto que requer a concordância com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em
contato com a Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. Os Aprimoramentos
de esquema da API de serviços externos não estão disponíveis ao público em geral a menos ou até que o Salesforce anuncie sua
disponibilidade geral em documentação, comunicados à imprensa ou declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade
geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome decisões de compra com
base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e sugestões para Aprimoramentos
de esquema da API de Serviços externos no grupo de Serviços externos na Trailblazer Community.

Se você estiver usando ou acessando os Aprimoramentos de esquema da API de serviços externos com uma organização Developer
Edition, a SFDC concede a você uma licença não exclusiva para usar os Aprimoramentos de esquema da API de serviços externos

471

Fluxo do Lightning: Acionador em excluir, depuração
aprimorada, telas de várias colunas (piloto), tela com layout

Notas da versão do Salesforce Winter '21

automático (beta) e mais controle de início de fluxo, decisões,
consultas e filtros

https://trailblazers.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F93A0000004nSr


sem custo, sujeita aos termos do Acordo de assinatura mestre de serviços do Developer disponível em Acordos e termos e em
troca do fornecimento do feedback sobre os Aprimoramentos do esquema da API dos serviços externos. Os Aprimoramentos do
esquema da API dos serviços externos são apenas para fins de avaliação, são fornecidos como estão e exclusivos de qualquer
garantia, seja qual for, não têm suporte e não são destinados para uso em produção. Você reconhece que a SFDC pode descontinuar
esse recurso de API a qualquer momento e pode não torná-lo disponível nunca para uso em produção.

Se você estiver usando ou acessando os Aprimoramentos de esquema da API de serviços externos ("Serviço não GA") em um
sandbox, a SFDC concede a você uma licença não exclusiva para usar o Serviço não GA, sem custo, sujeita aos termos do Acordo
de pesquisa de piloto unificado disponível em Acordos e prazos. O Serviço não GA é apenas para fins de avaliação, é fornecidos
como está, não tem suporte e não é destinado para uso em produção. Você reconhece que a SFDC pode descontinuar esse Serviço
não GA a qualquer momento e pode não torná-lo disponível nunca para uso em produção.

Atualizações da versão do Lightning Flow: Criador de processos, Ações invocáveis,
Campos de mesclagem de fluxo e Ações do Apex
Retome entrevistas pausadas no mesmo contexto e com o mesmo acesso do usuário que elas tinham antes de serem pausadas. Permita
que os processos avaliem os valores originais dos campos de registro. Melhore os comportamentos e os efeitos de ações invocáveis com
falha. Imponha o acesso a dados do usuário em execução ao executar campos de mesclagem de fluxo. Respeite os modificadores de
acesso públicos para ações do Apex legadas. Cancele a atualização "Exigir acesso do usuário a classes do Apex invocadas por fluxo".

NESTA SEÇÃO:

Fazer entrevistas de fluxo pausado serem retomadas no mesmo contexto com o mesmo acesso de usuário (atualização)

Com esta atualização habilitada, fluxos iniciados automaticamente pausados são retomados no mesmo contexto e com o mesmo
acesso de usuário que tinham antes da pausa.

Avaliar critérios com base em valores de registro originais no Criador de processos (atualização, adiada)

Essa atualização, lançada na versão Summer '19, havia sido programada para ativação automática (imposição) na versão Summer
'20 e então adiada para a Winter '21, mas foi adiada novamente para a Winter '22. Essa atualização garante que um processo com
vários critérios de campo e uma atualização de registro avaliem o valor original do campo que iniciou o processo com um valor de
nulo.

Habilitar salvamento parcial para ações invocáveis (atualização, adiada)

Essa atualização, lançada na versão Winter '20, havia sido programada para ativação automática (imposição) na versão Summer '20
e então adiada para a Winter '21, mas foi adiada novamente para a Spring '21. Essa atualização de versão melhora os comportamentos
e os efeitos de quaisquer ações invocáveis com falha. Afeta apenas as chamadas de API REST externas para ações invocáveis realizadas
em massa. Com essa atualização, ao invocar um conjunto de ações em uma única solicitação, uma única ação invocável com falha
não causará mais a falha de toda a transação. Sem essa atualização, se uma única ação invocável falhar, outras ações invocáveis
dentro da transação serão revertidas e toda a transação falhará.

Impor o acesso a dados em campos de mesclagem de fluxo (atualização, adiada)

Essa atualização, lançada na versão Spring '20, havia sido programada para ativação automática (imposição) na versão Summer '20,
mas foi adiada para a Spring '21. Essa atualização impõe o acesso a dados do usuário em execução quando o Flow Builder usa um
campo de mesclagem para acessar um campo em um registro relacionado.

Fazer os fluxos respeitarem modificadores de acesso para ações do Apex legadas (atualização, adiada)

Essa atualização, lançada na versão Spring '20, havia sido programada para ativação automática (imposição) na versão Summer '20,
mas foi adiada para a Spring '21. Com essa atualização de versão habilitada, os desenvolvedores podem confiar que suas ações do
Apex legadas são protegidas adequadamente e estão disponíveis apenas a outros componentes em seus pacotes gerenciados. Essa
atualização criará uma falha de fluxo se ela contiver uma ação do Apex legada pública.
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Desabilite regras para impor acesso explícito à classe do Apex (atualização, adiada)

A atualização Desabilitar regras para impor acesso explícito a classes do Apex, lançada na versão Summer '20, estava programada
para a versão Winter '21, mas foi adiada para a versão Summer '21. Essa atualização substitui a atualização Exigir acesso do usuário
a classes do Apex invocadas por fluxo. A atualização Desabilitar regras para impor acesso explícito a classes do Apex faz com que as
organizações retornem ao estado original – em que os usuários somente precisam de acesso ao fluxo para poderem executar um
fluxo que inclua ações do Apex.

Verificar variáveis de registro nulo ou valores nulos de campos de relacionamento de pesquisa em fórmulas de fluxo e processo
(atualização, adiada)

A ativação automática (imposição) dessa atualização, lançada na versão Spring '19, estava programada para a versão Spring '20, mas
foi adiada para a versão Spring '21. Nota: Essa atualização já foi habilitada em organizações do Salesforce que receberam a Summer
'20 antes de 10 de julho de 2020. Se esse for o caso para a sua organização, você poderá desabilitar a atualização até a Spring '21,
se desejar. 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.

Impedir que atualizações de campo automatizadas suprimam notificações por email (atualização anteriormente liberada)

Essa atualização, liberada na Summer '17, foi agendada para aplicação na Spring '20, mas agora está disponível apenas entrando
em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce. Em várias operações, como atribuir uma tarefa a alguém, você pode optar por
notificar o usuário afetado por email. Esta atualização impede que processos, regras de fluxo de trabalho e acionadores do Apex
suprimam essas notificações por email.

Fazer entrevistas de fluxo pausado serem retomadas no mesmo contexto com o mesmo acesso
de usuário (atualização)
Com esta atualização habilitada, fluxos iniciados automaticamente pausados são retomados no mesmo contexto e com o mesmo acesso
de usuário que tinham antes da pausa.

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

Quando: A Salesforce impõe essa atualização na Winter '22. Para obter a data principal de upgrade de versão para a sua instância, acesse
Status de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção.

Por quê: Quando um fluxo iniciado automaticamente é retomado após um evento de retomada baseado em tempo, o fluxo é executado
no contexto do sistema sem compartilhamento. O fluxo é retomado dessa maneira independentemente do contexto e do acesso do
usuário que tinha antes de ser pausado. Com essa atualização habilitada, o fluxo é retomado no mesmo contexto e com as mesmas
permissões que tinha antes de ter sido pausado.

Por exemplo, digamos que um usuário clique em um botão personalizado para executar um fluxo iniciado automaticamente e que o
usuário não tenha permissão para editar o Registro A. Primeiro, o fluxo iniciado automaticamente é executado no contexto do usuário.
Porém, depois de ser pausado e retomado, o fluxo é executado no contexto do sistema e pode editar o Registro A. Habilitar essa atualização
impede esses fluxos de editar registros que o usuário em execução não tem permissão para editar.

Essa atualização afeta apenas fluxos iniciados automaticamente com elementos de Pausar configurados para serem retomados em um
horário específico.

Essa atualização melhora a segurança na sua organização do Salesforce, impedindo você de permitir inadvertidamente que os usuários
criem ou editem registros aos quais não têm acesso.

Como: Entrevistas de fluxo iniciadas automaticamente poderão falhar se forem pausadas e retomadas após um evento de retomada
baseado em tempo. Para evitar a falha de entrevistas de fluxo, garanta que os usuários em execução tenham as permissões necessárias
para executar todos os elementos de fluxo após cada elemento Pausar. Como alternativa, você pode configurar os fluxos iniciados
automaticamente para sempre serem executados no contexto do sistema.
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Para aplicar essa atualização, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Atualizações de versão  e selecione Atualizações
de versão. Para fazer entrevistas de fluxo pausadas serem retomadas no mesmo contexto com o mesmo acesso de usuário, siga as
etapas deteste e ativação.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações de versão

Atualizações da versão do Lightning Flow: Criador de processos, Ações invocáveis, Campos de mesclagem de fluxo e Ações do Apex

Avaliar critérios com base em valores de registro originais no Criador de processos (atualização,
adiada)
Essa atualização, lançada na versão Summer '19, havia sido programada para ativação automática (imposição) na versão Summer '20 e
então adiada para a Winter '21, mas foi adiada novamente para a Winter '22. Essa atualização garante que um processo com vários
critérios de campo e uma atualização de registro avaliem o valor original do campo que iniciou o processo com um valor de nulo.

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

Quando: Esta atualização é imposta na versão Winter '22. Para obter a data principal de upgrade de versão para a sua instância, acesse
Status de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção.

Como: Para aplicar essa atualização, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Atualizações de versão  e selecione
Atualizações de versão. Para avaliar critérios com base em valores de registro originais no Criador de processos, siga as etapas de teste
e ativação.

Se você tiver um processo com a opção Deseja executar as ações apenas quando as alterações especificadas forem feitas ao
registro? selecionada, ou ele usar a função ISCHANGED()  em seus critérios, essa atualização poderá fazer o processo comportar-se
de modo diferente.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações de versão

Atualizações da versão do Lightning Flow: Criador de processos, Ações invocáveis, Campos de mesclagem de fluxo e Ações do Apex

Notas de versão Summer '20: Avaliar critérios com base em valores de registro originais no Criador de processos (atualização, adiada)

Habilitar salvamento parcial para ações invocáveis (atualização, adiada)
Essa atualização, lançada na versão Winter '20, havia sido programada para ativação automática (imposição) na versão Summer '20 e
então adiada para a Winter '21, mas foi adiada novamente para a Spring '21. Essa atualização de versão melhora os comportamentos e
os efeitos de quaisquer ações invocáveis com falha. Afeta apenas as chamadas de API REST externas para ações invocáveis realizadas
em massa. Com essa atualização, ao invocar um conjunto de ações em uma única solicitação, uma única ação invocável com falha não
causará mais a falha de toda a transação. Sem essa atualização, se uma única ação invocável falhar, outras ações invocáveis dentro da
transação serão revertidas e toda a transação falhará.

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

Por quê: Sem essa atualização de versão, se uma das ações invocáveis falhar, outras ações invocáveis na mesma transação serão revertidas.
Com essa atualização de versão, o Salesforce tentará três vezes executar as ações invocáveis que são executadas com sucesso e reverterá
apenas as ações invocáveis que falharem na execução. Essa funcionalidade é chamada de "salvamento parcial."

A maioria dos tipos de ações invocáveis que são invocadas via API REST são ativadas com a funcionalidade de salvamento parcial. Porém,
mesmo com essa atualização de versão, os seguintes tipos de ação não têm suporte para a funcionalidade de salvamento parcial:
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• Cancelar pedido de cumprimento

• Pedidos de cancelamento

• Capturar fundos

• Espaços de trabalho de conteúdo

• Criar pedido de cumprimento

• Criar fatura usando pedido de cumprimento

• Criar relatório de serviço

• Serviços externos

• Gerar ordens de trabalho

• Apex invocável

• Roteamento baseado em habilidades

• Enviar resposta de formulário digital

O salvamento parcial pode fazer uma chamada externa ocorrer várias vezes e não é possível reverter chamadas externas. Chamadas
externas repetidas podem ocorrer apenas quando um fluxo é iniciado usando um processo ou invocado da API REST e esse fluxo faz
várias tentativas de executar a ação que está fazendo as chamadas externas.

Uma vez que o salvamento parcial pode fazer várias tentativas de executar uma ação, a transação pode levar mais tempo que o esperado.
Isso pode fazer sua organização atingir alguns limites antes do esperado.

Quando: Esta atualização é imposta na versão Spring '21. Para obter a data principal de upgrade de versão para a sua instância, acesse
Status de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção. Antes da imposição ou de você ativar essa atualização de
versão em sua organização de produção, recomendamos testá-la em uma organização de sandbox ou do Developer Edition para garantir
que as ações invocáveis funcionem corretamente. Se você tiver que trabalhar em sua organização de produção, faça isso fora dos horários
de pico.

Como: Para aplicar essa atualização, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Atualizações de versão  e selecione
Atualizações de versão. Para habilitar o salvamento parcial para ações invocáveis, siga as etapas de teste e ativação.

Examine quaisquer integrações da API que usam ações invocáveis para garantir que elas acomodem o comportamento de salvamento
parcial adequadamente.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações de versão

Atualizações da versão do Lightning Flow: Criador de processos, Ações invocáveis, Campos de mesclagem de fluxo e Ações do Apex

Notas de versão Summer '20: Habilitar salvamento parcial para ações invocáveis (atualização, adiada)

Impor o acesso a dados em campos de mesclagem de fluxo (atualização, adiada)
Essa atualização, lançada na versão Spring '20, havia sido programada para ativação automática (imposição) na versão Summer '20, mas
foi adiada para a Spring '21. Essa atualização impõe o acesso a dados do usuário em execução quando o Flow Builder usa um campo de
mesclagem para acessar um campo em um registro relacionado.

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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Quando: Esta atualização é imposta na versão Spring '21. Para obter a data principal de upgrade de versão para a sua instância, acesse
Status de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção.

Por quê: Com esta atualização habilitada, um campo de mesclagem de fluxo que acessa um registro relacionado respeita as permissões
de objeto do usuário em execução, o acesso no nível do campo e o acesso no nível do registro, como regras de compartilhamento.

Por exemplo, considere uma organização que torne os contatos privados, a menos que o proprietário do contato compartilhe o contato
explicitamente com outros usuários.

Sem esta atualização, quando um usuário que não é o proprietário do contato executa um fluxo que usa um campo de mesclagem para
acessar um campo no contato por meio de um campo de ID do contato no caso, a entrevista de fluxo ignora a segurança em nível de
registro e acessa o campo.

{!caseRecord.Contact.LastName}

Com essa atualização habilitada, o acesso no nível de registro do usuário em execução é imposto para que a entrevista do fluxo não
possa acessar o campo.

Como: Recomendamos que você teste essa atualização em um sandbox antes de ativá-la em sua organização de produção. Teste todos
os painéis de fluxo que usam campos de mesclagem para acessar campos em registros relacionados que tenham segurança no nível
do objeto, segurança no nível do campo ou segurança no nível do registro. Por exemplo, fluxos de teste que usam campos de mesclagem
para acessar campos em registros relacionados que não são compartilhados com o usuário em execução do fluxo.

Para aplicar essa atualização, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Atualizações de versão  e selecione Atualizações
de versão. Para impor acesso a dados em Campos de mesclagem de fluxo, siga as etapas de teste e ativação.

Se você tiver algum problema, entre em contato com o Suporte ao cliente Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações de versão

Atualizações da versão do Lightning Flow: Criador de processos, Ações invocáveis, Campos de mesclagem de fluxo e Ações do Apex

Notas de versão Summer '20: Impor o acesso a dados em fórmulas de fluxo (atualização, adiada)

Fazer os fluxos respeitarem modificadores de acesso para ações do Apex legadas (atualização,
adiada)
Essa atualização, lançada na versão Spring '20, havia sido programada para ativação automática (imposição) na versão Summer '20, mas
foi adiada para a Spring '21. Com essa atualização de versão habilitada, os desenvolvedores podem confiar que suas ações do Apex
legadas são protegidas adequadamente e estão disponíveis apenas a outros componentes em seus pacotes gerenciados. Essa atualização
criará uma falha de fluxo se ela contiver uma ação do Apex legada pública.

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

Por quê: Esta atualização resolve um problema em que os fluxos não respeitam os modificadores de acesso público para ações do Apex
legadas. O problema afeta apenas ações do Apex legadas que fazem referência a classes do Apex instaladas de pacotes gerenciados.

Ações do Apex legadas eram conhecidas como plug-ins do Apex. Quando você define uma classe do Apex que implementa a interface
Process.Plugin  em sua organização, ela está disponível no Flow Builder como uma ação do Apex legada.

Nota:  Para novas integrações do Apex, recomendamos usar a anotação InvocableMethod, em vez da interface
Process.Plugin. Essa atualização não afeta métodos do Apex invocáveis.

Com essa atualização ativada:

• Os fluxos falham quando executam ações do Apex legadas.

• Ações do Apex legadas não estão disponíveis no Flow Builder.
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• Ações do Apex legadas globais com os métodos describe  ou invoke  estão indisponíveis para fluxos em um namespace
diferente.

Sem essa atualização, você pode adicionar ações legadas do Apex a fluxos, embora não haja suporte a elas. Além disso, ações do Apex
legadas globais com os métodos describe  ou invoke  estão disponíveis para fluxos em um namespace diferente.

Quando: Esta atualização é imposta na versão Spring '21. Para obter a data principal de upgrade de versão para a sua instância, acesse
Status de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção.

Como: Recomendamos testar esta atualização em uma organização de desenvolvedor ou sandbox antes de ativar a atualização na
produção. Se você tiver que trabalhar em sua organização de produção, faça isso fora dos horários de pico. Teste todos os caminhos
que contêm elementos de ação do Apex legada e garanta que seus fluxos funcionem corretamente. Se uma ação do Apex legada for
importante para um processo de negócios, mas não tiver suporte com essa atualização, contate o desenvolvedor do pacote. O
desenvolvedor poderá considerar tornar uma ação do Apex legada global ou recriar a funcionalidade em uma nova classe do Apex.

Para aplicar essa atualização, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Atualizações de versão  e selecione Atualizações
de versão. Para fazer os fluxos respeitarem modificadores de acesso para ações do Apex legadas, siga as etapas de teste e ativação.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações de versão

Atualizações da versão do Lightning Flow: Criador de processos, Ações invocáveis, Campos de mesclagem de fluxo e Ações do Apex

Notas de versão Summer '20: Fazer os fluxos respeitarem modificadores de acesso para ações do Apex legadas (atualização, adiada)

Desabilite regras para impor acesso explícito à classe do Apex (atualização, adiada)
A atualização Desabilitar regras para impor acesso explícito a classes do Apex, lançada na versão Summer '20, estava programada para
a versão Winter '21, mas foi adiada para a versão Summer '21. Essa atualização substitui a atualização Exigir acesso do usuário a classes
do Apex invocadas por fluxo. A atualização Desabilitar regras para impor acesso explícito a classes do Apex faz com que as organizações
retornem ao estado original – em que os usuários somente precisam de acesso ao fluxo para poderem executar um fluxo que inclua
ações do Apex.

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

Quando: Esta atualização é imposta na versão Summer '21. Para obter a data principal de upgrade de versão para a sua instância, acesse
Status de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção.

Quem: Essa nova atualização está disponível apenas a organizações que têm a atualização Exigir acesso do usuário a classes do Apex
invocadas por fluxo habilitada. Caso você não veja a atualização Desabilitar regras para impor acesso explícito à classe do Apex, não
precisará fazer nada para estar em conformidade.

Como: Para aplicar essa atualização, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Atualizações de versão  e selecione
Atualizações de versão. Para Desabilitar regras para impor acesso explícito à classe do Apex, clique em Ativar. Considerando que
estamos removendo uma exigência, habilitar essa atualização não afetará nenhuma das suas personalizações atuais. Recomendamos
que os administradores revisem as permissões para garantir que os usuários que precisam de acesso a classes do Apex por outros motivos
ainda tenham acesso a elas.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações de versão

Atualizações da versão do Lightning Flow: Criador de processos, Ações invocáveis, Campos de mesclagem de fluxo e Ações do Apex

Notas de versão Summer '20: Desabilite regras para impor acesso explícito à classe do Apex (atualização, adiada)
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Verificar variáveis de registro nulo ou valores nulos de campos de relacionamento de pesquisa
em fórmulas de fluxo e processo (atualização, adiada)
A ativação automática (imposição) dessa atualização, lançada na versão Spring '19, estava programada para a versão Spring '20, mas foi
adiada para a versão Spring '21. Nota: Essa atualização já foi habilitada em organizações do Salesforce que receberam a Summer '20
antes de 10 de julho de 2020. Se esse for o caso para a sua organização, você poderá desabilitar a atualização até a Spring '21, se desejar.
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.

Quando: Esta atualização é imposta na versão Spring '21. Para obter a data principal de upgrade de versão para a sua instância, acesse
Status de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção.

Como: Para testar esta atualização crítica, recomendamos trabalhar em um sandbox. Teste todas as fórmulas de processo e fluxo que
fazem referência a 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. Para aplicar essa atualização, em
Configuração, na caixa Busca rápida, insira Atualizações de versão  e selecione Atualizações de versão. Para os campos
Verificar variáveis de registro nulo ou valores nulos de relacionamento de pesquisa em Fórmulas de fluxo e processo, siga as etapas de
teste e ativação.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações de versão

Atualizações da versão do Lightning Flow: Criador de processos, Ações invocáveis, Campos de mesclagem de fluxo e Ações do Apex

Notas de versão Summer '20: Retorne valores nulos em fórmulas de processo e fluxo (atualização crítica, adiada)

Melhorias no tempo de execução do Fluxo e no processo na versão de API 50.0

Impedir que atualizações de campo automatizadas suprimam notificações por email (atualização
anteriormente liberada)
Essa atualização, liberada na Summer '17, foi agendada para aplicação na Spring '20, mas agora está disponível apenas entrando em
contato com o Suporte ao cliente da Salesforce. Em várias operações, como atribuir uma tarefa a alguém, você pode optar por notificar
o usuário afetado por email. Esta atualização impede que processos, regras de fluxo de trabalho e acionadores do Apex suprimam essas
notificações por email.

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

Quando: Essa atualização está disponível apenas entrando em contato com o Suporte ao cliente do Salesforce.
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Por quê: Considere este exemplo.

• Você altera o proprietário de um caso e opta por notificar o novo proprietário por email.

• Você cria um usuário e opta por dar as boas-vindas ao usuário por email.

• Você cria uma tarefa e opta por notificar o proprietário por email.

• Você cria uma regra de atribuição e opta por notificar os usuários quando um caso é atribuído a eles.

Antes da versão Summer '17, esses emails nem sempre eram gerados. Quando a alteração acionava um processo, regra de fluxo de
trabalho ou acionador do Apex que atualizava o mesmo registro, o Salesforce suprimia o email. Quando você ativar esta atualização, o
Salesforce não suprimirá mais os emails de notificação.

A solução alternativa era adicionar suas próprias notificações por email, por exemplo, um Alerta por email em uma regra de fluxo de
trabalho ou processo. Se você usar essa solução alternativa para compensar os emails ausentes e ativar essa atualização, seus usuários
receberão emails duplicados. Remova suas soluções alternativas para que seus usuários recebam apenas uma notificação.

Como: Recomendamos testar a atualização crítica em um sandbox. Se você tiver que trabalhar em sua organização de produção, faça
isso fora dos horários de pico.

1. Identifique as personalizações que estão enviando as notificações por email.

2. Exclua as notificações complementares por email dos componentes de personalização.

3. Teste suas personalizações para garantir que o Salesforce não envie emails duplicados.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações de versão

Melhorias no tempo de execução do Fluxo e no processo na versão de API 50.0
Essas atualizações afetam apenas fluxos e processos que são configurados para execução na API versão 50.0 ou posterior. Atualizações
com controle de versão permitem que você teste e adote alterações de comportamento no tempo de execução para fluxos e processos
individuais conforme sua conveniência. Para alterar a versão da API de tempo de execução de um fluxo, abra-a no Flow Builder e edite
as propriedades de versão do fluxo. Para alterar a versão da API do tempo de execução de um processo, abra-o no Criador de processos
e edite suas propriedades.

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

Imponha cada configuração de navegação de controle Avançar ou concluir da tela de fluxo
Quando Avançar ou concluir for desmarcado nas configurações de navegação de controle da tela de fluxo, a tela não exibirá mais
a opção de navegação Avançar aos usuários. Para fluxos que são executados em versões da API anteriores à 50.0, a configuração
Avançar ou concluir nem sempre é imposta. Especificamente, as telas sempre exibem a opção Avançar quando um elemento
estiver no fluxo depois da tela.

Permita que os campos de mesclagem deem suporte a variáveis de registro nulas
Campos de mesclagem que têm variáveis de registro de referência não causam mais erros quando as variáveis de registro são nulas
no tempo de execução. Para fluxos executados em versões da API anteriores à 50.0, um campo de mesclagem como
{!Account.Name}  causa um erro quando a variável de registro da conta é nula no tempo de execução.

Avalie a função ISBLANK corretamente para strings vazias
Em fórmulas de fluxo e processo, a função ISBLANK retorna verdadeiro para valores nulos ou string vazia. Em fluxos e processos que
são executados em versões da API anteriores à 50.0, a função ISBLANK retorna verdadeiro apenas quando o valor é nulo.

Imponha o acesso a dados do usuário em execução quando um fluxo usa um campo de mesclagem
Essa atualização com controle de versão permite a atualização de versão Impor acesso a dados em campos de mesclagem de fluxo
para fluxos executados na API versão 50.0. Depois da ativação automática da atualização da versão, a atualização será imposta para
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todos os fluxos, não importa a versão da API de tempo de execução. Para obter mais informações, consulte Impor o acesso a dados
em campos de mesclagem de fluxo (atualização, adiada) na página 475.

Trate referências inválidas a variáveis globais como erros, em vez de valores de string
No tempo de execução, uma referência inválida a uma variável global agora resulta em erro. Em fluxos executados em versões da
API anteriores à 50.0, referências inválidas a variáveis globais são tradadas como valores de string. Por exemplo, suponha que uma
tela de fluxo contenha um componente Exibir texto com este erro ortográfico: Hello {!$User.FirstNaame}!  Se o fluxo
for executado na API versão 50.0 ou posterior, ocorrerá um erro quando o elemento Tela for executado. Se o fluxo for executado em
uma versão da API anterior à 50.0, seus usuários verão "Hello {!$User.FirstNaame}!" na tela.

CONSULTE TAMBÉM:

Adote alterações de comportamento no tempo de execução para fluxos e processos individuais conforme sua conveniência

Lightning App Builder: Formulários dinâmicos estão disponíveis ao público
em geral, aprimoramentos a Ações dinâmicas e Análise de desempenho
da página do registro
Divida os detalhes do registro e crie páginas do Lightning mais dinâmicas com o recurso Formulários dinâmicos, agora disponível ao
público em geral. Descubra novas maneiras de aumentar a flexibilidade e o controle de ações dinâmicas em suas páginas de registro.
Obtenha uma análise do desempenho do tempo de execução da página de registro do Lightning enquanto a está projetando com a
Análise de desempenho no Criador de aplicativos.

NESTA SEÇÃO:

Divida os detalhes do registro com Formulários dinâmicos (disponível ao público em geral)

Formulários dinâmicos são a próxima etapa na evolução das páginas de registro do Lightning. Ele permite configurar campos e
seções de detalhes do registro dentro do Criador de aplicativo Lightning. Esse recurso, que agora está disponível ao público em
geral e habilitado para todos, inclui algumas alterações desde a versão beta.

Aproveite nova flexibilidade com ações dinâmicas em desktop (GA e beta) e dispositivos móveis

Agora existem novas maneiras de aumentar a flexibilidade e o controle de ações dinâmicas em suas páginas de registro. Ações
dinâmicas para objetos personalizados estão em GA para desktop e beta para dispositivos móveis. Ações dinâmicas para objetos
padrão são um recurso Beta para desktop. Atribua ações no Criador de aplicativo Lightning, em vez do layout de página, e aplique
filtros para controlar quando e onde as ações aparecem para os usuários.

Analise o desempenho da sua página do Lightning

Descubra maneiras de melhorar o desempenho de sua página de registro com base em análise diretamente dentro do Criador de
aplicativo Lightning. A Análise de desempenho no Criador de aplicativos avalia os campos, as instâncias do componente Listas
relacionadas e os metadados de uma página de registro. Com um simples clique, vejas melhores práticas e sugestões para melhorar
o desempenho da página e a experiência do usuário final.

Alterações da barra de ferramentas e cabeçalho do Criador de aplicativo Lightning

Atualizamos o cabeçalho e a barra de ferramentas do Criador de aplicativo Lightning e mudamos alguns itens de lugar.

Obtenha tipos de registro ao empacotar páginas do Lightning

Quando você adiciona uma página do Lightning a um pacote, qualquer tipo de registro relacionado a tal página agora é incluído
automaticamente.

O Desempenho do aplicativo (beta) em Configurações do aplicativo Lightning foi descontinuado

A ferramenta Desempenho do aplicativo (beta), uma versão reduzida do relatório do Optimizer apenas para páginas de registro do
Lightning, foi descontinuada. Antes, estava disponível no menu Configurações do aplicativo ao editar um Aplicativo do Lightning.
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Aprimoramentos de acessibilidade do Criador de aplicativo Lightning

Navegue e interaja mais facilmente com itens na tela do Criador de aplicativo Lightning com estes aprimoramentos de acessibilidade.

Divida os detalhes do registro com Formulários dinâmicos (disponível ao público em
geral)
Formulários dinâmicos são a próxima etapa na evolução das páginas de registro do Lightning. Ele permite configurar campos e seções
de detalhes do registro dentro do Criador de aplicativo Lightning. Esse recurso, que agora está disponível ao público em geral e habilitado
para todos, inclui algumas alterações desde a versão beta.

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

Por quê: Quanto mais campos há no layout da página, mas o componente Detalhes do registro se torna um bloco monolítico de campos
que você não pode personalizar. Com Formulários dinâmicos, você pode migrar os campos e as seções do seu layout de página como
componentes individuais para o Criador de aplicativo Lightning. Então você pode configurá-los como os demais componentes na página
e dar aos usuários apenas os campos e seções de que eles precisam.

Como: O recurso Formulários dinâmicos agora está habilitado para todos! Como resultado, você vê novos recursos disponíveis no Criador
de aplicativo Lightning. Uma nova guia Campos na paleta de componente contém os componentes Seção do campo e Campo, que
são os blocos de construção para Formulários dinâmicos. Ao configurar campos e seções, você recebe ajuda de dicas no aplicativo,
criadas especialmente para páginas conduzidas por Formulários dinâmicos.

Como você começa? Abra uma página de registro no Criador de aplicativo Lightning e clique em Fazer upgrade agora no painel de
propriedades de Detalhes do registro para iniciar o assistente de migração de Formulários dinâmicos. Com apenas alguns cliques, o
assistente adiciona campos e seções de campo à página para você.
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Porém, a migração não é o único caminho. Você também pode criar páginas desde o princípio. Crie uma página de registro do Lightning
nova, então arraste os campos e seções para qualquer lugar que queira na página.

Nota:  Há suporte para Formulários dinâmicos em página de registro para objetos personalizados apenas.

Alterações desde o beta:

• O recurso Formulários dinâmicos agora está habilitado em edições com suporte. A habilidade de ativá-lo e desativá-lo para a sua
organização no nó Configurações de página de registro em Configuração foi removida.

• Campos universalmente exigidos passaram para a própria seção da paleta e têm ícones característicos.

• Agora há suporte para empacotamento para páginas com componentes de Formulários dinâmicos (Campo, Seção de campo).

• Suporte aprimorado para Formulários dinâmicos durante a edição, a criação e a clonagem.

• Várias limitações e problemas conhecidos são resolvidos.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Divida os detalhes do registro com Formulários dinâmicos

Aproveite nova flexibilidade com ações dinâmicas em desktop (GA e beta) e
dispositivos móveis
Agora existem novas maneiras de aumentar a flexibilidade e o controle de ações dinâmicas em suas páginas de registro. Ações dinâmicas
para objetos personalizados estão em GA para desktop e beta para dispositivos móveis. Ações dinâmicas para objetos padrão são um
recurso Beta para desktop. Atribua ações no Criador de aplicativo Lightning, em vez do layout de página, e aplique filtros para controlar
quando e onde as ações aparecem para os usuários.

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

Nota:  Como recursos beta, as Ações dinâmicas para objetos padrão em desktop e as Ações dinâmicas para objetos personalizados
no aplicativo Salesforce móvel são visualizações e não fazem parte dos "Serviços" sob seu contrato de assinatura mestre com a
Salesforce. Use qualquer um desses recursos 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 em particular, nem em momento algum, e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esses recursos são somente
para fins de avaliação, não para uso em produção. Esses recursos são oferecidos no estado em que se encontram, não recebem
suporte e a Salesforce não é responsável por nenhum dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas
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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 Ações dinâmicas no
grupo de Ações e formulários dinâmicos na Trailblazer Community.

Como: Para habilitar ações dinâmicas para um objeto personalizado em desktop, adicione ou selecione o componente Painel de
destaques na página de registro de um objeto personalizado. No painel de propriedades do Painel de destaques, clique em Fazer
upgrade agora e acompanhe o assistente de migração para migrar ações ou iniciar novas.

Para atribuir as mesmas ações para o objeto personalizado em dispositivos móveis e desktops, no painel de propriedades, selecione
Habilitar ações dinâmicas no Painel de destaques para o aplicativo Salesforce móvel (beta).

Se você quiser usar um conjunto diferente de ações dinâmicas em dispositivos móveis, ou se tiver uma página do Lightning somente
para dispositivos móveis, poderá habilitar ações dinâmicas para dispositivos móveis por meio de Propriedades da página na página do
registro. Crie ou abra uma página de registro para um objeto personalizado no Criador de aplicativo Lightning. No painel de Propriedades
da página, selecione Habilitar ações dinâmicas no nível da página para o aplicativo Salesforce móvel (beta).

Para habilitar as ações dinâmicas para um objeto padrão em desktop, adicione ou selecione o componente Painel de destaques na
página de registro do objeto. No painel de propriedades do Painel de destaques, selecione Habilitar ações dinâmicas (beta, somente
desktop).
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Para adicionar uma ação em qualquer um dos cenários de ação dinâmica, clique em Adicionar ação (1) no painel de propriedades. No
modal Ações, escolha uma ação e clique em Adicionar filtro (2) para atribuir regras de visibilidade com base em um campo de registro,

no tipo de dispositivo e em outros filtros. Um ícone de olho (3) ao lado do nome de uma ação indica quais regras de visibilidade
são aplicadas. Se você tiver migrado ações de um layout de página, poderá modificá-las no modal Ações.

Analise o desempenho da sua página do Lightning
Descubra maneiras de melhorar o desempenho de sua página de registro com base em análise diretamente dentro do Criador de
aplicativo Lightning. A Análise de desempenho no Criador de aplicativos avalia os campos, as instâncias do componente Listas relacionadas
e os metadados de uma página de registro. Com um simples clique, vejas melhores práticas e sugestões para melhorar o desempenho
da página e a experiência do usuário final.

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

Como: Para ver a avaliação do desempenho da página, clique em Analisar na barra de ferramentas do Criador de aplicativo Lightning.
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A Análise de desempenho no Criador de aplicativos está disponível apenas para páginas de registro de desktop.

Queremos saber o que você pensa sobre as recomendações. Execute uma análise e diga-nos usando o recurso de feedback incluso no
rodapé do aviso.

Alterações da barra de ferramentas e cabeçalho do Criador de aplicativo Lightning
Atualizamos o cabeçalho e a barra de ferramentas do Criador de aplicativo Lightning e mudamos alguns itens de lugar.

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

Como: No cabeçalho, levamos o botão Voltar bem para a esquerda (1).

Na barra de ferramentas, o botão Atualizar agora é um ícone de seta simples (2). Também incluímos o botão Analisar a páginas de
registro para a nova Análise de desempenho no Criador de aplicativos (3). Por fim, mudamos o lugar e as cores dos botões Salvar e
Ativação (4). O botão Salvar agora está bem à direita e em azul, enquanto o botão Ativação agora está em branco.

CONSULTE TAMBÉM:

Analise o desempenho da sua página do Lightning

Obtenha tipos de registro ao empacotar páginas do Lightning
Quando você adiciona uma página do Lightning a um pacote, qualquer tipo de registro relacionado a tal página agora é incluído
automaticamente.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer.

O Desempenho do aplicativo (beta) em Configurações do aplicativo Lightning foi
descontinuado
A ferramenta Desempenho do aplicativo (beta), uma versão reduzida do relatório do Optimizer apenas para páginas de registro do
Lightning, foi descontinuada. Antes, estava disponível no menu Configurações do aplicativo ao editar um Aplicativo do Lightning.

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

Por quê: As avaliações de desempenho da página do Lightning da ferramenta descontinuada foram aprimoradas e transformadas em
um novo recurso, Análise de desempenho no Criador de aplicativos.

CONSULTE TAMBÉM:

Analise o desempenho da sua página do Lightning

Aprimoramentos de acessibilidade do Criador de aplicativo Lightning
Navegue e interaja mais facilmente com itens na tela do Criador de aplicativo Lightning com estes aprimoramentos de acessibilidade.

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

Como: Tabular entre regiões ou componentes não move mais o foco para itens invisíveis.

Quando uma região ou componente é selecionado, os ícones para inserir um componente ( ) e os ícones de ação ( ) agora estão
disponíveis com destinos da tecla Tab dentro do item selecionado.

Em páginas de registro que usam Formulários dinâmicos, o texto dentro do componente Seção do campo agora está disponível como
um destino da tecla Tab. Você pode selecionar Adicionar campo(s) aqui com a tecla Tab, pressionar Enter e adicionar os campos.

Quando você usa o teclado ou o mouse para selecionar Obter mais no AppExchange na paleta do componente como um destino
de foco, ele agora muda de cor para maior visibilidade.

Criadores do Einstein: Gere recomendações personalizadas (beta), teste
o desempenho de sua previsão e mostre intervalo de confiança e principais
preditores em registros para previsões numéricas
O Criador de recomendações do Einstein gera recomendações personalizadas orientadas por IA de qualquer coisa a qualquer pessoa.
O Criador de previsões do Einstein é compatível com insights no nível do registro para previsões numéricas.

NESTA SEÇÃO:

Recomende qualquer coisa a qualquer um com o Criador de recomendação do Einstein (beta)

Faça recomendações personalizadas desenvolvidas com IA aos clientes combinando os registros de um objeto do Salesforce com
outro. Por exemplo, recomende os melhores produtos para uma conta. Diga ao Einstein com quais objetos do Salesforce aprender,
personalize suas configurações e coloque a recomendação do Einstein para funcionar em uma estratégia de Next Best Action.
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Criador de previsões do Einstein: Torne-se um especialista sobre os resultados de sua previsão em um cartão de pontuação repleto
de ações

Tome decisões mais bem informadas sobre seu negócio com o scorecard interativo remodelado no Criador de previsões do Einstein.
Receba orientação acionável sobre quando habilitar sua previsão e o que você pode fazer para melhorar sua qualidade. Antes de
sua previsão estar em execução em dados ativos, descubra como ela está se saindo.

Criador de previsões do Einstein: Testar o desempenho de sua previsão interativamente

Crie sua previsão e receba seus resultados. O Einstein estava certo? O gráfico de Distribuição de resultados em seu cartão de pontuação
informa qual porcentagem de pontuações está correta e incorreta. Use o seletor interativo para testar o desempenho de sua previsão
em diferentes limites de pontuação e ajudá-lo a fazer o uso ideal de seus resultados.

Mostrar os principais preditores e intervalo de confiança em registros para previsões numéricas

O mesmo componente Previsões do Einstein que mostra os principais preditores em registros para previsões do tipo sim/não agora
está disponível para previsões numéricas. O Einstein também mostra o intervalo de confiança da pontuação de previsão. Descubra
quais preditores mais influenciam pontuações individuais.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Os recursos de criação de bots mais rapidamente com modelos, pontuação de oportunidade mais relevante
com filtros e personalização da pesquisa estão disponíveis ao público geral

Recomende qualquer coisa a qualquer um com o Criador de recomendação do
Einstein (beta)
Faça recomendações personalizadas desenvolvidas com IA aos clientes combinando os registros de um objeto do Salesforce com outro.
Por exemplo, recomende os melhores produtos para uma conta. Diga ao Einstein com quais objetos do Salesforce aprender, personalize
suas configurações e coloque a recomendação do Einstein para funcionar em uma estratégia de Next Best Action.

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

Nota:  Como um recurso beta, o Criador de recomendações do Einstein é uma amostra e não faz parte dos "Serviços" estipulados
no seu contrato de assinatura mestre com a Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra
com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse
recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de
avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é
responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce,
obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente
ao seu uso desse recurso. Durante o período Beta, você pode usar recomendações ilimitadas do Einstein. Quando o Criador de
recomendações do Einstein se tornar disponível ao público em geral, os limites de uso estarão sujeitos à alteração. Você pode
fornecer feedback e sugestões para o Criador de recomendações do Einstein no IdeaExchange. Para informações sobre como
participar do programa beta e habilitar esse recurso em sua organização, entre em contato com seu representante Salesforce.

Quem: Esse recurso está disponível a administradores com as licenças Service Cloud Einstein e Lightning Platform Plus.

Como: Em Configuração, pesquise e selecione o Criador de recomendação do Einstein. Clique em Nova recomendação.

As recomendações do Einstein são baseadas em três objetos interrelacionados do Salesforce:

• O objeto Itens recomendados (1) contém os registros que você deseja recomendar. Por exemplo, você pode recomendar produtos
financeiros, que são armazenados em seu objeto Produto.

• O objeto Destinatário (2) contém os registros que recebem a recomendação. Por exemplo, talvez você esteja recomendando
produtos financeiros a pequenas empresas, que são armazenadas em um objeto Conta.
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• É no objeto Interações (3) que o Einstein pode localizar interações armazenadas entre os objetos Itens recomendados e Destinatário.
Quando uma conta compra um produto, a interação pode ser armazenada no objeto Histórico do pedido.

O Criador de recomendação oferece suporte a todos os objetos personalizados e à maioria dos objetos padrão.

Na página Resumo, você pode aprofundar-se em cada objeto para criar segmentos, excluir campos e especificar quais registros são
exemplos de interações positivas e negativas.

Depois que sua recomendação tiver sido criada, revise o respectivo scorecard para ver quão bom é o desempenho dela.
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Quando você estiver satisfeito com os resultados, implante a recomendação do Einstein em uma estratégia de Next Best Action! Use o
Strategy Builder para combinar perfeitamente políticas de negócio com recomendações do Einstein. Por exemplo, adicione regras para
determinar quando determinadas recomendações são mostradas ou filtrar recomendações específicas do Einstein.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Os recursos de criação de bots mais rapidamente com modelos, pontuação de oportunidade mais relevante
com filtros e personalização da pesquisa estão disponíveis ao público geral

Criador de previsões do Einstein: Torne-se um especialista sobre os resultados de
sua previsão em um cartão de pontuação repleto de ações
Tome decisões mais bem informadas sobre seu negócio com o scorecard interativo remodelado no Criador de previsões do Einstein.
Receba orientação acionável sobre quando habilitar sua previsão e o que você pode fazer para melhorar sua qualidade. Antes de sua
previsão estar em execução em dados ativos, descubra como ela está se saindo.

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

Quando: O gráfico de Distribuição de resultados e a capacidade de testar o desempenho de sua previsão estarão disponíveis em breve
após o lançamento da versão Winter '21. Volte aqui para ver as atualizações.

Quem: Esse recurso está disponível a administradores com a licença do Einstein Analytics Plus, de Previsões do Einstein, de
EinsteinBuilderFree ou do Platform Plus.
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Como: Acesse o cartão de pontuação de sua previsão pela visualização de lista Previsões na Configuração do Criador de previsões do
Einstein.

A parte superior da guia Visão geral (1) vai direto ao ponto. Habilite essa previsão ou veja se você pode melhorar sua qualidade primeiro.
Olhe sob o medidor de qualidade (2), entenda o que "qualidade" significa e como melhorá-la.

A parte superior de cada gráfico (3) o informa quais perguntas ele responde. Dicas ao passar o mouse em qualquer lugar (4) o informam
sobre o que você está olhando e como usar.

O gráfico de Distribuição de resultados (5) exibe qual porcentagem de resultados previstos se mostraram corretos versus incorretos para
cada tipo de resultado. Você pode não só obter essa percepção após começar a usar os resultados de sua previsão, mas também pode
até mesmo obter resultados estimados com base em seus dados de exemplo. Use o seletor interativo para testar o desempenho de sua
previsão em diferentes limites de pontuação.

A guia Preditores facilita a exibição do impacto e da correlação para cada preditor para que você possa saber onde focar seus esforços.
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CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Os recursos de criação de bots mais rapidamente com modelos, pontuação de oportunidade mais relevante
com filtros e personalização da pesquisa estão disponíveis ao público geral

Criador de previsões do Einstein: Testar o desempenho de sua previsão
interativamente
Crie sua previsão e receba seus resultados. O Einstein estava certo? O gráfico de Distribuição de resultados em seu cartão de pontuação
informa qual porcentagem de pontuações está correta e incorreta. Use o seletor interativo para testar o desempenho de sua previsão
em diferentes limites de pontuação e ajudá-lo a fazer o uso ideal de seus resultados.

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

Quando: O gráfico de Distribuição de resultados e a capacidade de testar o desempenho de sua previsão estarão disponíveis em breve
após o lançamento da versão Winter '21. Volte aqui para ver as atualizações.

Quem: Esse recurso está disponível a administradores com a licença do Einstein Analytics Plus, de Previsões do Einstein, de
EinsteinBuilderFree ou do Platform Plus.

Como: No cartão de pontuação da sua previsão, visualize o gráfico de Distribuição de resultados. Para uma previsão de sim/não, o gráfico
informa qual a porcentagem de previsões de sim e não está correta em comparação com a incorreta. Quando (Estimado) estiver no
título, é porque a previsão ainda não está em execução em dados ativos ou o Einstein está esperando por mais resultados.
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Mas essa ainda não é a melhor parte! O que é ainda melhor é que você pode testar como sua previsão se sai (ou pode se sair) em
diferentes limites de pontuação. Um limite de pontuação de 50 significa que você considera pontuações de 50 e superiores como um
sim e abaixo de 50 como um não. Arraste o seletor para cima e para baixo para testar resultados corretos e incorretos em outros limites
para ajudá-lo a decidir o que considerar como um resultado de sim e de não.

Para previsões numéricas, use um gráfico semelhante para ver qual porcentagem de previsões está prevendo corretamente, muito baixo
ou muito alto. Defina sua tolerância de erros para diferentes níveis para ver como isso afeta seus resultados. A quantidade de erros que
você deseja tolerar depende do seu caso de uso em particular. Use essas informações para decidir quais ações tomar com base nos
resultados de sua previsão.
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CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Os recursos de criação de bots mais rapidamente com modelos, pontuação de oportunidade mais relevante
com filtros e personalização da pesquisa estão disponíveis ao público geral

Mostrar os principais preditores e intervalo de confiança em registros para previsões
numéricas
O mesmo componente Previsões do Einstein que mostra os principais preditores em registros para previsões do tipo sim/não agora está
disponível para previsões numéricas. O Einstein também mostra o intervalo de confiança da pontuação de previsão. Descubra quais
preditores mais influenciam pontuações individuais.

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

Quem: Esse recurso está disponível a administradores com a licença do Einstein Analytics Plus, Previsões do Einstein ou Platform Plus.

Como: Ao criar sua previsão numérica, na página em que você dá um nome ao campo personalizado que armazena os resultados da
previsão, defina Mostrar principais previsores em registros como Ativo.

Adicione o componente Previsões do Einstein a todos os layouts da página de registro em que você deseja mostrar os principais preditores.
Configure o componente para a previsão desejada. Ao visualizar um registro que tem uma pontuação de previsão, você pode ver o
componente Previsões do Einstein na página de registro com os principais previsores que influenciam a pontuação. O intervalo de
confiança (1) indica quão baixa e alta a pontuação real pode ser. Os principais preditores (2) mostram quais valores de campo mais
influenciam a pontuação.
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Nota:  O componente de Previsões do Einstein está disponível apenas com a versão paga do Criador de previsões do Einstein.

CONSULTE TAMBÉM:

Salesforce Einstein: Os recursos de criação de bots mais rapidamente com modelos, pontuação de oportunidade mais relevante
com filtros e personalização da pesquisa estão disponíveis ao público geral

Globalização: Melhorias na importação e na exportação de traduções,
novos formatos de localidade e novo idioma da plataforma
Se uma importação de tradução tiver erros, o email que você receber fornecerá mais detalhes e incluirá o log de erro como um anexo.
Os limites de importação e exportação de tradução de dados são aumentados e você pode exportar arquivos de tradução de dados para
idiomas específicos. Habilite formatos novos e aprimorados para datas e horas internacionais usando uma atualização. Além disso,
adicionamos khmer como um idioma apenas de plataforma.

NESTA SEÇÃO:

Entenda os erros de importação de tradução com notificações por email aprimoradas

Se você receber erros ao importar arquivos de tradução, poderá agora entender e resolvê-los com mais rapidez. O email de notificação
de erro que você recebe fornece mais informações e o log de erro como um anexo.

Habilitar formatos de localidade de ICU (atualização lançada anteriormente)

Para ajudá-lo a fazer negócios onde quer que esteja, estamos adotando os formatos de Componentes internacionais para unicode
(ICU) para datas e horas. O ICU define o padrão internacional para esses formatos para todas as localidades. Os novos formatos
fornecem uma experiência consistente na Salesforce Platform e melhora a integração com os aplicativos em conformidade com o
ICU em todo o mundo. Os formatos de ICU substituem os formatos do Kit de desenvolvimento Java 8 da Oracle (JDK8). Essa atualização
foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '20.
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Conecte-se com clientes que falam e leem khmer

Khmer também está disponível como um idioma apenas de plataforma. Além disso, os formatos de data mudaram para a localidade
Khmer (Camboja).

Importe e exporte arquivos de tradução de dados maiores

Traduza quantidades maiores de dados armazenados nos campos dos objetos Categoria do produto e Produto do B2B Commerce
com limites de importação e exportação maiores. Ao exportar arquivos de tradução de dados, você pode filtrar por idioma para
reduzir o tamanho do arquivo. O email notificando-o de que sua exportação de tradução de dados está concluída contém mais
informações e um link para seu arquivo exportado.

Envie apenas uma solicitação de importação ou exportação de tradução por vez

Para evitar redução do desempenho, cada usuário pode executar apenas uma solicitação de importação de tradução por vez. Cada
usuário também pode ter apenas uma solicitação de exportação de tradução de dados e uma de metadados em execução por vez.

Entenda os erros de importação de tradução com notificações por email aprimoradas
Se você receber erros ao importar arquivos de tradução, poderá agora entender e resolvê-los com mais rapidez. O email de notificação
de erro que você recebe fornece mais informações e o log de erro como um anexo.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer. A tradução de dados aplica-se ao B2B Commerce no Lightning Experience.

Por quê: Se o arquivo .zip importado exceder os limites de importação de tradução, o email listará os arquivos que foram importados
antes de o limite ser atingido.

Se registros dentro dos arquivos de tradução importados não tiverem sido processados, o email listará esses arquivos e um link para a
Ajuda do Salesforce. Além disso, o log de erro é anexado ao email para fácil acesso.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Gerencie suas transições (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
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Habilitar formatos de localidade de ICU (atualização lançada anteriormente)
Para ajudá-lo a fazer negócios onde quer que esteja, estamos adotando os formatos de Componentes internacionais para unicode (ICU)
para datas e horas. O ICU define o padrão internacional para esses formatos para todas as localidades. Os novos formatos fornecem uma
experiência consistente na Salesforce Platform e melhora a integração com os aplicativos em conformidade com o ICU em todo o mundo.
Os formatos de ICU substituem os formatos do Kit de desenvolvimento Java 8 da Oracle (JDK8). Essa atualização foi disponibilizada
inicialmente na versão Winter '20.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, ao Salesforce Classic e a todas as versões do aplicativo Salesforce em todas as
edições, exceto no Database.com.

Quando: A Salesforce impõe essa atualização na Spring '22. Organizações do Salesforce criadas na versão Winter '20 ou posterior têm
formatos de localidade ICU habilitados por padrão. Para obter a data principal de upgrade de versão para a sua instância, acesse Status
de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção.

Como: Antes de habilitar essa atualização em produção, consulte os provedores do pacote para garantir que todos os pacotes instalados
sejam compatíveis com os formatos de ICU. Em seguida, avalie o impacto das novas localidades à sua organização do Salesforce. Use
essa consulta SOQL para encontrar as localidades em uso na sua organização e uma contagem de usuários para cada localidade.

SELECT toLabel(LocaleSidKey) LocaleName, LocaleSidKey, Count(id) UserCount FROM User where
IsActive=true GROUP BY LocaleSidKey

Veja a documentação para áreas recomendadas de teste e detalhes sobre as alterações para cada localidade.

Para habilitar essa atualização, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Atualizações de versão  e selecione Atualizações
de versão. Para habilitar formatos de localidade ICU, siga as etapas de teste e ativação.

A localidade inglês (Canadá) (en_CA) requer ativação separada. Na caixa Busca rápida, insira Interface do usuário  e selecione
Interface do usuário. Selecione Habilitar formatos de ICU para a localidade en_CA e clique em Salvar.

Nota:  Aplicar essa atualização exibe os novos formatos de localidade na interface do usuário. Os formatos de ICU estão disponíveis
na API versão 45.0 e posterior.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Tornar-se global com novos formatos de localidade internacional (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização da versão)

Nota de versão Winter '20: Habilitar formatos de localidade de ICU (atualização de versão)

Atualizações de versão

Conecte-se com clientes que falam e leem khmer
Khmer também está disponível como um idioma apenas de plataforma. Além disso, os formatos de data mudaram para a localidade
Khmer (Camboja).

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: Estes formatos de data para khmer (Camboja) foram atualizados.

Nota:  Recomendamos visualizar essas informações no portal Notas da versão
(https://releasenotes.docs.salesforce.com/). Nem todos os caracteres aparecem corretamente em PDFs.
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FORMATO DE KHMER (CAMBOJA) SUMMER
'20

FORMATO DE KHMER (CAMBOJA) WINTER
'21

TIPO DE FORMATO

28 jan 2008, 4:30:05 PM28      2008, 4:30:05 PMData e hora: Médio

28 Jan 200828      2008Data: Médio

28 Janeiro 200828      2008Data: Longo

CONSULTE TAMBÉM:

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

Ajuda do Salesforce: Formatos de ICU e localidades com suporte do Salesforce (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Ajuda do Salesforce: Formatos JDK e localidades com suporte do Salesforce (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Importe e exporte arquivos de tradução de dados maiores
Traduza quantidades maiores de dados armazenados nos campos dos objetos Categoria do produto e Produto do B2B Commerce com
limites de importação e exportação maiores. Ao exportar arquivos de tradução de dados, você pode filtrar por idioma para reduzir o
tamanho do arquivo. O email notificando-o de que sua exportação de tradução de dados está concluída contém mais informações e
um link para seu arquivo exportado.

Onde: Essa alteração se aplica ao B2B Commerce no Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Para permitir os conjuntos de dados maiores exigidos com a tradução de dados, aumentamos os limites nos arquivos de
tradução de dados de importação e exportação.

• Cada solicitação de exportação de tradução de dados é limitada a 1 GB de dados e 100 mil registros. Se a sua solicitação solicitada
exceder esses limites, apenas um arquivo parcial será exportado.

• Ao exportar arquivos de tradução de dados, arquivos não compactados individuais são limitados a 25 MB por arquivo. Se a combinação
de dados por objeto e idioma exceder esse limite, cada nome de arquivo terá um carimbo de data e será incrementado. Por exemplo,
Bilingual_de_Product2_2020-10-20 0836_1.xlf  e Bilingual_de_Product2_2020-10-20
0836_2.xlf.

• Ao importar arquivos de tradução de dados, arquivos não compactados individuais são limitados a 50 MB por arquivo.

• Ao compactar os arquivos de tradução de dados para importação, cada arquivo .zip pode conter até 100 mil registros de tradução
com até 2 GB de arquivos descompactados. Depois que os conteúdos são compactados, cada arquivo .zip está limitado a 1 GB. Crie
vários arquivos .zip conforme necessário.

Para ajudar a reduzir o tamanho das exportações de arquivo de tradução compactado, agora você pode selecionar que idiomas incluir
em arquivos de tradução de dados exportados.
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Quando você seleciona o tipo de exportação Bilíngue ou Desatualizado e não traduzido (1) para uma exportação de tradução de dados,
o filtro de idioma (2) é exibido.

Quando a exportação está concluída, você recebe um email com os detalhes da exportação, incluindo a data e a hora da solicitação.
Esse email contém um link para os arquivos exportados. Se a solicitação excede os limites de exportação, o email de notificação de
importação da tradução inclui o limite excedido e um link para o arquivo parcial.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Gerencie suas transições (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)
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Envie apenas uma solicitação de importação ou exportação de tradução por vez
Para evitar redução do desempenho, cada usuário pode executar apenas uma solicitação de importação de tradução por vez. Cada
usuário também pode ter apenas uma solicitação de exportação de tradução de dados e uma de metadados em execução por vez.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer. A tradução de dados aplica-se ao B2B Commerce.

Por quê: Ao enviar um arquivo de tradução para importação, aguarde o processo de importação terminar. Se você enviar outra solicitação
de importação enquanto a primeira solicitação ainda está em execução, receberá um email instruindo-o a reenviar sua solicitação.

Com solicitações de exportação de tradução, cada usuário pode executar apenas um processo por tipo de tradução ao mesmo tempo.
Por exemplo, ao solicitar uma exportação de tradução de metadados, deve aguardar o processo terminar. Se você enviar outra solicitação
de exportação de tradução de metadados antes disso, verá uma mensagem de erro na tela Configuração da exportação.

Como antes, você receberá um email quando cada um de seus processos de importação e exportação de tradução solicitados for
concluído.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Perfis e permissões: controle mais granular para segurança e uma nova
opção de licença
Melhore a segurança da sua organização do Salesforce com novas opções para restringir clonagem de permissão e limitar os perfis que
os usuários podem ver. Assinou um pacote gerenciado do Salesforce? Veja que permissões personalizadas no pacote exigem uma licença
do Salesforce para acessá-las.

NESTA SEÇÃO:

Melhore a segurança da organização com a opção de filtro do perfil

Mantenha a organização do Salesforce o mais segura possível. Impeça os usuários de ver nomes de perfil que não os próprios.

Confira a permissão Visualizar todos os perfis

Use a permissão Visualizar todos os perfis ao habilitar a opção Filtragem de perfil em Configurações de gerenciamento de usuários.
habilite Visualizar todos os perfis apenas para os usuários que precisam conseguir visualizar todos os perfis na sua organização do
Salesforce.

Restringir a clonagem de permissões em perfis

Use a opção Clonagem de perfil restrita para garantir que apenas permissões acessíveis à sua organização estejam habilitadas quando
você clonar perfis. Se você não habilitar essa configuração, todas as permissões habilitadas no momento no perfil de origem também
serão habilitadas para o perfil clonado, mesmo que sua organização não possa acessá-las no momento.

Usar grupos de conjunto de permissões na Professional Edition

Se você usa a Professional Edition, agora pode criar até 10 grupos de conjuntos de permissões em sua organização do Salesforce. A
habilidade de usar grupos de conjuntos de permissões também significa que organizações do Salesforce Professional Edition podem
adotar pacotes que usam grupos de conjunto de permissões. O limite para conjuntos de permissões gerenciados instalados de
pacotes do AppExchange é de 1 mil, igual para todas as edições que aceitam grupos de conjunto de permissões. Antes, grupos de
conjunto de permissões não estavam disponíveis na Professional Edition.

Entenda a opção obrigatória de licença de permissões personalizadas

Se você usa pacotes gerenciados do Salesforce, pode verificar se as permissões personalizadas exigem licenças do Salesforce.
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Melhore a segurança da organização com a opção de filtro do perfil
Mantenha a organização do Salesforce o mais segura possível. Impeça os usuários de ver nomes de perfil que não os próprios.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e
Database.com Editions.

Por quê: Se a filtragem de perfil estiver desabilitada, os usuários poderão ver todos os nomes de perfil na sua organização, não importa
as permissões que tenham. Se você habilitar a filtragem de perfil, poderá restringir quem vê as informações de perfil aos usuários que
precisam de acesso para seus papéis de trabalho. Para permitir que usuários selecionados vejam todos os perfis da organização, você
pode habilitar a permissão Visualizar todos os perfis para eles.

Importante:  Os nomes de perfil também são expostos quando usuários com permissões para realizar as seguintes tarefas
executam estas ações:

• Crie uma guia ou tipo de registro com uma etapa do assistente que inclua a atribuição de guias e tipos de registro a perfis.

• Configure um fluxo de login quando for necessário visualizar listas de perfil para fazer associações de fluxo.

• Configure administradores delegados em que seja necessário pesquisar perfis para identificar perfis atribuíveis.

• Administre uma organização como um administrador do usuário externo delegado.

• Administre uma organização como um administrador delegado para visualizar e atribuir perfis do grupo delegado.

Como: Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Usuário  e selecione Configurações de gerenciamento de usuários. Habilite
Filtragem de perfil.

Confira a permissão Visualizar todos os perfis
Use a permissão Visualizar todos os perfis ao habilitar a opção Filtragem de perfil em Configurações de gerenciamento de usuários.
habilite Visualizar todos os perfis apenas para os usuários que precisam conseguir visualizar todos os perfis na sua organização do
Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em Professional, Enterprise, Performance, Unlimited,
Developer e Database.com Editions.

Como: Ao criar um perfil ou conjunto de permissões, selecione Visualizar todos os perfis.

Restringir a clonagem de permissões em perfis
Use a opção Clonagem de perfil restrita para garantir que apenas permissões acessíveis à sua organização estejam habilitadas quando
você clonar perfis. Se você não habilitar essa configuração, todas as permissões habilitadas no momento no perfil de origem também
serão habilitadas para o perfil clonado, mesmo que sua organização não possa acessá-las no momento.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em Professional, Enterprise, Performance, Unlimited,
Developer e Database.com Editions.

Por quê: Digamos que você tenha habilitado Cotações na sua organização anteriormente, de modo que o Usuário padrão tem acesso
ao recurso. Se você desabilitar Cotações, as permissões de objeto relacionadas ao recurso, como Cotações, Produtos e Catálogos de
preços, não estarão mais acessíveis pelo perfil de Usuário padrão. Se você clonar o perfil de Usuário padrão e habilitar Cotações novamente,
tanto o perfil de Usuário padrão quanto o perfil clonado terão as permissões de objeto relevantes habilitadas.

Você pode querer habilitar Cotações para o perfil de Usuário padrão e o perfil clonado. Porém, perfis clonados geralmente têm propósitos
diferentes que os perfis dos quais são clonados. Para garantir que apenas os perfis desejados recebam permissões para a funcionalidade
específica, habilite Clonagem de perfil restrito.

Como: Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Usuário e selecione Configurações de gerenciamento de usuários. Selecione
Clonagem de perfil restrito.
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Usar grupos de conjunto de permissões na Professional Edition
Se você usa a Professional Edition, agora pode criar até 10 grupos de conjuntos de permissões em sua organização do Salesforce. A
habilidade de usar grupos de conjuntos de permissões também significa que organizações do Salesforce Professional Edition podem
adotar pacotes que usam grupos de conjunto de permissões. O limite para conjuntos de permissões gerenciados instalados de pacotes
do AppExchange é de 1 mil, igual para todas as edições que aceitam grupos de conjunto de permissões. Antes, grupos de conjunto de
permissões não estavam disponíveis na Professional Edition.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic na Professional Edition.

Entenda a opção obrigatória de licença de permissões personalizadas
Se você usa pacotes gerenciados do Salesforce, pode verificar se as permissões personalizadas exigem licenças do Salesforce.

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

Como: Ao visualizar uma permissão personalizada, verifique se a opção Licença exigida está selecionada. Quando essa opção é
selecionada, você deve adquirir a licença adequada do Salesforce antes de acessar a permissão.

Salesforce Connect: Acesso restrito, conformidade com a HIPAA e limites
de mapeamento de ID
Estamos restringindo o acesso a determinados campos de serviço em fontes de dados externas e credenciais nomeadas. O Salesforce
Connect agora está em conformidade com a Lei de Responsabilidade e Portabilidade de Seguro de Saúde (HIPAA), garantindo que todas
as informações com identificação pessoal sejam protegidas contra fraude e roubo. Também estamos mantendo os mapeamentos de
ID atualizados ao aplicar um processo que exclui todos os IDs de registros de objetos externos que não foram visualizados dentro de
365 dias.

Disponível em: Developer Edition

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

NESTA SEÇÃO:

Acesso restrito a autenticação em credenciais nomeadas e origem de dados externa

Quando o ponto de extremidade do URL de uma credencial nomeada ou uma origem de dados externa que usa autenticação por
usuário é editado, os usuários agora precisam se autenticar novamente no ponto de extremidade.

O Salesforce Connect está em conformidade com a HIPAA

O Salesforce Connect agora é coberto sob a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA). A HIPAA garante
que todas as informações com identificação pessoal mantidas por setores da saúde sejam protegidas contra fraude e roubo.

Mapeamentos de ID de objeto externo sujeitos a expiração

Habilitamos um processo para excluir todos os IDs não visualizados depois de 365 dias, exceto quando o mapeamento de ID tem
dados do cliente anexados. Para ver registros no Lightning Experience, o Salesforce Connect mapeia o ID externo de cada registro
para um ID do Salesforce. Sua organização pode mapear até 100 mil novos IDs de registro de objeto externo por hora. Esse é um
limite existente que está disponível na API de Limites.
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Acesso restrito a autenticação em credenciais nomeadas e origem de dados externa
Quando o ponto de extremidade do URL de uma credencial nomeada ou uma origem de dados externa que usa autenticação por usuário
é editado, os usuários agora precisam se autenticar novamente no ponto de extremidade.

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

Como: Conceda acesso aos usuários usando conjuntos de permissões e perfis em Configuração. Fazer isso permite aos usuários configurar
e gerenciar as próprias configurações de autenticação para acessar o sistema externo.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia de referência de objeto do Salesforce: origem de dados externa (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
de versão)

Guia de referência de objeto do Salesforce: credencial nomeada (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

O Salesforce Connect está em conformidade com a HIPAA
O Salesforce Connect agora é coberto sob a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA). A HIPAA garante
que todas as informações com identificação pessoal mantidas por setores da saúde sejam protegidas contra fraude e roubo.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Salesforce Connect

Mapeamentos de ID de objeto externo sujeitos a expiração
Habilitamos um processo para excluir todos os IDs não visualizados depois de 365 dias, exceto quando o mapeamento de ID tem dados
do cliente anexados. Para ver registros no Lightning Experience, o Salesforce Connect mapeia o ID externo de cada registro para um ID
do Salesforce. Sua organização pode mapear até 100 mil novos IDs de registro de objeto externo por hora. Esse é um limite existente
que está disponível na API de Limites.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: limites gerais para o Salesforce Connect – adaptadores OData 2.0 e 4.0 (pode estar desatualizado ou indisponível
durante a visualização de versão)

Einstein Next Best Action: Conformidade com a HIPAA, recomendações
conduzidas por evento baseadas em alterações de estado da chamada
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e recomendações conduzidas por IA geradas pelo Criador de
recomendações do Einstein

EDIÇÕES

Disponível em: Essentials,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e
Developer Editions

Armazene e processe informações de saúde protegidas. Crie recomendações com base em valores
de campo de registro de chamada. Use o novo elemento Carga do Einstein para entregar
recomendações personalizadas.

NESTA SEÇÃO:

Armazene e criptografe dados de saúde com o Einstein Next Best Action em conformidade
com HIPAA

A partir da versão Winter '21, o Next Best Action tem certificação de conformidade com a Lei de Responsabilidade e Portabilidade
de Seguro de Saúde (HIPAA). Essa certificação significa que o Next Best Action agora cumpre os rígidos padrões da HIPAA para
armazenar e processar informações de saúde protegidas dos clientes (PHI). A conformidade com a HIPAA posiciona o Next Best
Action para fornecer funcionalidades futuras no setor altamente regulamentado de saúde e biociências.

Crie recomendações conduzidas por evento usando gravações de chamada de voz

Capacite seus agentes de serviço com recomendações contextuais conduzidas por evento com base em informações em transcrições
de chamada e gravações de Chamada de voz. Crie soluções usando eventos para alterações de estado da chamada, como iniciar
chamada, silenciar e colocar em espera. Use APIs no Kit de ferramentas do Service Cloud Voice para enviar por push recomendações
contextuais com base nos valores de campo na gravação da chamada e palavras-chave na transcrição da chamada.

Adicione Recomendações conduzidas por IA para suas estratégias usando o Criador de recomendação do Einstein (beta)

Há um novo elemento de carregamento na área e ele está prestes a deixar as estratégias ainda mais inteligentes! Use o novo elemento
Carregamento do Einstein para adicionar recomendações conduzidas por IA, geradas pelo Criador de recomendação do Einstein,
para suas estratégias do Next Best Action. O Einstein aprende com respostas do usuário e dados passados para ajudar a gerar
recomendações personalizadas aos usuários.

Armazene e criptografe dados de saúde com o Einstein Next Best Action em
conformidade com HIPAA
A partir da versão Winter '21, o Next Best Action tem certificação de conformidade com a Lei de Responsabilidade e Portabilidade de
Seguro de Saúde (HIPAA). Essa certificação significa que o Next Best Action agora cumpre os rígidos padrões da HIPAA para armazenar
e processar informações de saúde protegidas dos clientes (PHI). A conformidade com a HIPAA posiciona o Next Best Action para fornecer
funcionalidades futuras no setor altamente regulamentado de saúde e biociências.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Criptografe o campo Descrição de recomendação do Next Best Action

Trailhead: Shield Platform Encryption

Crie recomendações conduzidas por evento usando gravações de chamada de voz
Capacite seus agentes de serviço com recomendações contextuais conduzidas por evento com base em informações em transcrições
de chamada e gravações de Chamada de voz. Crie soluções usando eventos para alterações de estado da chamada, como iniciar chamada,
silenciar e colocar em espera. Use APIs no Kit de ferramentas do Service Cloud Voice para enviar por push recomendações contextuais
com base nos valores de campo na gravação da chamada e palavras-chave na transcrição da chamada.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. O Service Cloud Voice está
disponível por um custo adicional como uma licença de complemento.

CONSULTE TAMBÉM:

Recomende o Next Best Action para agentes com a API do kit de ferramentas do Service Cloud Voice (disponível ao público em
geral)

Adicione Recomendações conduzidas por IA para suas estratégias usando o Criador
de recomendação do Einstein (beta)
Há um novo elemento de carregamento na área e ele está prestes a deixar as estratégias ainda mais inteligentes! Use o novo elemento
Carregamento do Einstein para adicionar recomendações conduzidas por IA, geradas pelo Criador de recomendação do Einstein, para
suas estratégias do Next Best Action. O Einstein aprende com respostas do usuário e dados passados para ajudar a gerar recomendações
personalizadas aos usuários.

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

Nota:  Como um recurso beta, o Criador de recomendações do Einstein é uma amostra e não faz parte dos "Serviços" estipulados
no seu contrato de assinatura mestre com a Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra
com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse
recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de
avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é
responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce,
obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente
ao seu uso desse recurso. Você pode fornecer feedback e sugestões para o Criador de recomendações do Einstein no IdeaExchange.

Quem: Esse recurso está disponível a administradores com as licenças Service Cloud Einstein, Lightning Platform Plus e Lightning Field
Service Plus.

CONSULTE TAMBÉM:

Recomende qualquer coisa a qualquer um com o Criador de recomendação do Einstein (beta)

Serviços externos: Verifique a versão de serviços externos e recrie registros
legados para se preparar para a descontinuação de serviços externos
legados na Summer '21
Confira sua versão de Serviços externos para Serviços externos legados e recrie registros legados para registros de Serviços externos
atuais. Serviços externos legados estão agendados para descontinuação na Summer '21.

NESTA SEÇÃO:

Gerencie e recrie registros de serviços externos legados

Agora ficou fácil identificar registros de Serviços externos legados e recriá-los para a versão atual de Serviços externos. Melhorias
significativas a Serviços externos legados incluem o upgrade simplificado de registros legados, clonagem de registros existentes e
melhor recuperação de erro e mensagens de erro.
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A versão de Serviços externos legada está sendo descontinuada

Serviços externos legados e suporte para registros legados estão agendados para descontinuação na Summer '21. Como parte do
esforço para passar para um modelo de suporte de versão única, outras alterações incluem eliminar a habilidade de editar registros
legados e introduzir um fluxo de trabalho simples para recriar registros da versão legada para a atual. Descontinuar os registros
legados garante que todos os registros possam se beneficiar de aprimoramentos e recursos de produto atuais e futuros.

Gerencie e recrie registros de serviços externos legados
Agora ficou fácil identificar registros de Serviços externos legados e recriá-los para a versão atual de Serviços externos. Melhorias
significativas a Serviços externos legados incluem o upgrade simplificado de registros legados, clonagem de registros existentes e melhor
recuperação de erro e mensagens de erro.

Nota:  Registros legados eram registrados no formato OpenAPI ou no formato de hiperesquema interagentes. Você pode recriar
os registros legados OpenAPI 2.0 como Serviços externo atuais. Para registros de hiperesquema interagente, você deve convertê-los
no formato OpenAPI primeiro e então adicioná-los como um novo serviço.

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

Como: Para encontrar seus serviços registrados, acesse Configuração, insira Serviços externos na caixa Busca rápida e selecione Serviços
externos. Para identificar registros de serviço externo usando Serviços externos legados, consulte as marcas de seleção na coluna Legado
(1). Escolha uma ação para seu registro de serviço externo na coluna de ações (2). Um exemplo de serviço registrado recriado usando
Salvar como com o prefixo fornecido de CopyOf na frente do nome (3). Lembre-se de alterar o nome para algo que descreva melhor
o serviço.

Nota:  As ações disponíveis para registros legados são Salvar como, Excluir e Visualizar ações. A ação Salvar como dá suporte
apenas a registros legados em conformidade com a OpenAPI 2.0. Use Salvar como para recriar um registro legado para a versão
atual.

Veja a documentação sobre como recriar registros legados para a versão de Serviços externos atual:
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A versão de Serviços externos legada está sendo descontinuada
Serviços externos legados e suporte para registros legados estão agendados para descontinuação na Summer '21. Como parte do esforço
para passar para um modelo de suporte de versão única, outras alterações incluem eliminar a habilidade de editar registros legados e
introduzir um fluxo de trabalho simples para recriar registros da versão legada para a atual. Descontinuar os registros legados garante
que todos os registros possam se beneficiar de aprimoramentos e recursos de produto atuais e futuros.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com a versão Serviços externos legados no Lightning Experience, edições Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer. Na Spring '21, o Salesforce não dará mais suporte a registros de serviços externos legados.

Como: A partir da versão Winter '21, nenhum novo registro de Serviço externo legado será permitido e você não poderá editar registros
Externos legados no formato OpenAPI.

Para registros legados OpenAPI 2.0: Recrie registros legados para a versão atual de Serviços externos com a ação Salvar como na página
principal Serviços externos.

Para registros legados de formato de hiperesquema interagente: assim que for praticável para a sua organização, a Salesforce recomenda
que você converta registros legados de hiperesquema no formato OpenAPI e adicione-os como um novo serviço externo.

Leia nossa documentação e siga as instruções para identificar e recriar registros de Serviços externos legados.

Compartilhamento: Melhorias na implantação da API de metadados e
configurações seguras de compartilhamento do usuário convidado
Agora você pode implantar padrões organizacionais e alterações de regras de compartilhamento de usuário convidado ou baseadas
em critérios usando a API de metadados ao mesmo tempo. Para proteger seus dados organizacionais do Salesforce, habilitamos a
configuração Proteger o acesso a registro do usuário convidado em todas as organizações com comunidades ou sites. Não é possível
desabilitar essa configuração.

NESTA SEÇÃO:

Implante padrões organizacionais e regras de compartilhamento de critérios juntos

Agora você pode atualizar simultaneamente o campo sharingModel  para um objeto e criar novas regras de compartilhamento
de usuário convidado ou baseadas em critérios usando a API de metadados. Antes, você implantava essas alterações em pacotes
separados. Você ainda implanta regras de compartilhamento baseadas em proprietário de alterações padrão organizacionais.

A proteção do modelo de compartilhamento e padrões organizacionais dos usuários convidados não pode ser desabilitada

A configuração Proteger acesso ao registro do usuário convidado foi habilitada em todas as organizações do Salesforce com
comunidades ou sites na versão Summer '20, mas ainda podia ser desabilitada. Na versão Winter '21, essa configuração está habilitada
em todas as organizações e não pode mais ser desabilitada. A configuração de acesso a registro do usuário convidado segura impõe
padrões organizacionais privados para usuários convidados e restringe os mecanismos de compartilhamento que você pode usar
para conceder acesso a usuários convidados.

Implante padrões organizacionais e regras de compartilhamento de critérios juntos
Agora você pode atualizar simultaneamente o campo sharingModel  para um objeto e criar novas regras de compartilhamento de
usuário convidado ou baseadas em critérios usando a API de metadados. Antes, você implantava essas alterações em pacotes separados.
Você ainda implanta regras de compartilhamento baseadas em proprietário de alterações padrão organizacionais.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor da API de metadados: SharingRules

Guia do desenvolvedor da API de metadados: Implantação e recuperação de metadados

A proteção do modelo de compartilhamento e padrões organizacionais dos usuários
convidados não pode ser desabilitada
A configuração Proteger acesso ao registro do usuário convidado foi habilitada em todas as organizações do Salesforce com comunidades
ou sites na versão Summer '20, mas ainda podia ser desabilitada. Na versão Winter '21, essa configuração está habilitada em todas as
organizações e não pode mais ser desabilitada. A configuração de acesso a registro do usuário convidado segura impõe padrões
organizacionais privados para usuários convidados e restringe os mecanismos de compartilhamento que você pode usar para conceder
acesso a usuários convidados.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com sites e comunidades nas edições Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited e
Developer.

Quando: As linhas do tempo para a distribuição e a imposição dessa configuração são publicadas em Políticas e linhas do tempo da
segurança do usuário convidado.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Proteger sua comunidade ou portal (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Nota da versão Summer '20: Proteger o modelo de compartilhamento e os padrões organizacionais dos usuários convidados (alerta
de segurança lançado anteriormente, aplicado)

Usuário convidado: Políticas de segurança do usuário convidado impostas

Campos: HTML em rótulos renderizado como texto simples e
gerenciamento para campos excluídos disponível no Lightning Experience
Marcas HTML em rótulos de campo personalizados são renderizadas como texto simples, e você pode gerenciar campos excluídos no
Lightning Experience.

NESTA SEÇÃO:

Desabilitar a renderização de HTML em rótulos de campo personalizados (atualização)

Para proteger melhor sua organização do Salesforce, essa atualização remove o comportamento legado que permite a formatação
HTML em rótulos de campo personalizados. Quando habilitada, as marcas HTML em rótulos de campo personalizados são renderizadas
como texto simples.

Gerenciar campos excluídos no Lightning Experience

Agora você pode gerenciar campos excluídos no Lightning Experience. Em versões anteriores, você podia apenas gerenciar um
campo excluído e seus dados mudando para o Salesforce Classic.
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Desabilitar a renderização de HTML em rótulos de campo personalizados (atualização)
Para proteger melhor sua organização do Salesforce, essa atualização remove o comportamento legado que permite a formatação HTML
em rótulos de campo personalizados. Quando habilitada, as marcas HTML em rótulos de campo personalizados são renderizadas como
texto simples.

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

Quando: A Salesforce impõe essa atualização na Spring '21.

Quem: Essa alteração não se aplica a todas as organizações. Está visível apenas na lista atualizada de versão para clientes que têm
formatação HTML em rótulos de campo personalizados e não foram incluídos em uma habilitação automática anterior.

Como: Para organizações afetadas por essa atualização, recomendamos que você habilite-a em um sandbox antes de habilitá-la em
sua organização de produção. Teste se os rótulos de campo personalizados são renderizados corretamente e atualize quaisquer rótulos
que dependam de formatação HTML. Depois de renomear um campo personalizado, itens adicionais às vezes precisam de atualizações
manuais. É isto que você precisa fazer para ver se são necessárias atualizações manuais:

• Revisar os nomes da visualização de lista. Os nomes da visualização de lista continuam exibindo o nome do objeto original até você
alterá-los manualmente.

• Verifique os nomes e descrições de relatório padrão para os objetos renomeados.

• Atualize os títulos e as descrições de modelos de email que contêm o nome do campo original.

• Altere itens que você personalizou com o novo nome de campo ou objeto. Por exemplo, verifique campos personalizados que
contêm o nome do campo original.

Gerenciar campos excluídos no Lightning Experience
Agora você pode gerenciar campos excluídos no Lightning Experience. Em versões anteriores, você podia apenas gerenciar um campo
excluído e seus dados mudando para o Salesforce Classic.

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

Como: campos personalizados excluídos são inicialmente excluídos de modo reversível e armazenados até serem excluídos em caráter
permanente ou após 15 dias.

Clique em Excluir em um nome de campo, então clique e m Campos excluídos no topo da página Campos e relacionamentos
personalizados para ver uma lista de campos excluídos de modo reversível. Então você pode escolher cancelar a exclusão ou excluir os
campos de modo permanente. Se você escolher excluir um campo de modo permanente, será solicitado a confirmar.
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Tipos de metadados personalizados: Suporte para a exibição da interface
do usuário do tipo de campo de relacionamento de metadados e entidades
de localização geográfica
Agora você pode criar relacionamentos de partícula de entidade para tipos de campo de localização geográfica. Além disso, o menu
suspenso para o tipo de campo de relacionamento de metadados mostra a quais entidades há suporte.

NESTA SEÇÃO:

Tipos de metadados personalizados dão suporte a relacionamentos de tipos de campo de localização geográfica

O suporte para relacionamentos de partícula da entidade foi introduzido na Summer '20 com a exceção de tipos de campo de
localização geográfica. Com a versão Winter '21, você agora pode criar relacionamentos de tipo de campo de localização geográfica.
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Veja entidades de relacionamento com suporte ao criar tipos de metadados personalizados

Quando você cria um tipo de metadados, o menu de tipo de campo de relacionamento de metadados agora mostra a quais entidades
há suporte. Em versões anteriores, entidades para relacionamentos eram mostradas apenas se tivessem uma página de configuração
do Salesforce Classic, Campos personalizados. Essa restrição foi removida.

Tipos de metadados personalizados dão suporte a relacionamentos de tipos de
campo de localização geográfica
O suporte para relacionamentos de partícula da entidade foi introduzido na Summer '20 com a exceção de tipos de campo de localização
geográfica. Com a versão Winter '21, você agora pode criar relacionamentos de tipo de campo de localização geográfica.

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

Como:  O exemplo a seguir mostra como criar um relacionamento de metadados personalizado para um tipo de campo de localização
geográfica.

1. Crie um objeto personalizado com um campo de localização geográfica.

2. Crie um tipo de metadados personalizado com os campos personalizados: definição de entidade, definição d campo e partícula de
entidade.

3. Crie um registro para o tipo de metadados personalizados.

a. Para a definição de entidade, selecione o objeto personalizado.

b. Para a definição de campo, selecione o objeto personalizado campo.

c. Para a definição de partícula da entidade, selecione a latitude ou a longitude do campo de localização geográfica.
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CONSULTE TAMBÉM:

Relacionamentos de metadados personalizados

Notas da versão Summer '20 do Salesforce

Veja entidades de relacionamento com suporte ao criar tipos de metadados
personalizados
Quando você cria um tipo de metadados, o menu de tipo de campo de relacionamento de metadados agora mostra a quais entidades
há suporte. Em versões anteriores, entidades para relacionamentos eram mostradas apenas se tivessem uma página de configuração
do Salesforce Classic, Campos personalizados. Essa restrição foi removida.

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

Como: As regras a seguir aplicam-se ao tipo de campo de relacionamento de metadados para a interface do usuário e a API de metadados.

A entidade:

• Deve ser exposta publicamente

• Pode ser consultada usando a API

• Dá suporte a acionadores do Apex
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• É personalizável

• Dá suporte a layouts

• Não faz parte de uma união, como tarefa, atividade, evento, feriado

• Não é uma entidade de configuração, como um conjunto de permissões ou um usuário

CONSULTE TAMBÉM:

Relacionamentos de metadados personalizados

Configuração geral: Personalização de alinhamento da barra de utilitários,
ação dinâmica de envio para aprovação e alterações na IU do tipo de
registro
Personalize onde a barra de utilitário da sua organização aparece na tela. Exiba a ação Enviar para aprovação apenas quando um registro
é elegível para aprovação. Texto de descrição mais claro e rótulo de coluna do perfil atualizado para a Etapa 1 do processo de criação
de Novo tipo de registro.

NESTA SEÇÃO:

Escolha o alinhamento da barra de utilitários

Personalize onde a barra de utilitários da organização do Salesforce aparece na tela. Você pode escolher alinhar a barra de utilitários
na parte inferior direita ou inferior esquerda da tela. O alinhamento padrão corresponde à direcionalidade do idioma do usuário.

Escolha quando mostrar a ação Enviar para aprovação (disponível ao público em geral e beta)

Você já quis exibir a ação Enviar para aprovação apenas quando um registro é elegível para aprovação? Esse dia chegou! Com ações
dinâmicas, agora você pode definir condições para quando cada ação está visível, incluindo a ação Enviar para aprovação.

Alterações à IU de criação de tipo de registro em configuração

Para esclarecer o que os usuários podem e não podem fazer quando têm acesso a um tipo de registro, atualizamos o texto de
descrição e um dos rótulos da coluna do perfil para a Etapa 1 do processo de criação de Novo tipo de registro.

Exigir permissão para visualizar nomes de registro em campos de pesquisa (atualização lançada anteriormente)

Para proteger melhor os dados da sua organização do Salesforce, restringimos quem pode visualizar nomes de registro em campos
de pesquisa. Os usuários devem ter acesso de leitura a esses registros ou a permissão Visualizar todos os nomes de registro da
pesquisa para visualizarem esses dados. Essa atualização se aplica também a campos do sistema, como Criado por e Modificado
pela última vez por. Essa atualização foi disponibilizada inicialmente na versão Spring '20.

Desabilitar edições de objeto padrão no perfil padrão (atualização)

O Salesforce reserva permissões de objeto padrão em perfis padrão, de modo que modificações não são permitidas. Essa atualização
impõe uma validação para bloquear modificações a permissões de objeto do perfil padrão para garantir a integridade da organização.

Escolha o alinhamento da barra de utilitários
Personalize onde a barra de utilitários da organização do Salesforce aparece na tela. Você pode escolher alinhar a barra de utilitários na
parte inferior direita ou inferior esquerda da tela. O alinhamento padrão corresponde à direcionalidade do idioma do usuário.

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

Quem: Os administradores com permissão para Visualizar instalação e configuração e Personalizar aplicativo podem modificar o
alinhamento da barra de utilitários.
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Como: Para alterar o alinhamento da barra de utilitários:

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Aplicativo  e selecione Gerenciador de aplicativo.

2. Clique em Editar no menu suspenso ao lado do aplicativo para o qual você deseja alterar o alinhamento.

3. Em Configurações do aplicativo, selecione Itens de utilitário (somente Desktop).

4. Em Alinhamento da barra de utilitários, selecione o alinhamento desejado.

Nota:  O alinhamento padrão corresponde ao alinhamento da configuração de idioma do usuário. Por exemplo, inglês é lido
da esquerda para a direita. Se você selecionar Padrão e um idioma do usuário for definido como inglês, a barra de utilitários
aparecerá na parte inferior do lado esquerdo da tela. Se você selecionar Espelhado, a barra de utilitários aparecerá na parte
inferior do lado direito da tela.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Escolha quando mostrar a ação Enviar para aprovação (disponível ao público em
geral e beta)
Você já quis exibir a ação Enviar para aprovação apenas quando um registro é elegível para aprovação? Esse dia chegou! Com ações
dinâmicas, agora você pode definir condições para quando cada ação está visível, incluindo a ação Enviar para aprovação.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao aplicativo Salesforce móvel nas edições Group, Essentials, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Ações dinâmicas no nível do registro para objetos personalizados estão disponíveis ao
público geral no Lightning Experience e disponíveis como um recurso beta no aplicativo Salesforce móvel. Ações dinâmicas no nível do
registro para objetos padrão com suporte (Conta, Caso, Contato, Lead e Oportunidade) estão disponíveis como um recurso beta no
Lightning Experience. Ações dinâmicas no nível da página para objetos personalizados estão disponíveis como um recurso beta no
aplicativo Salesforce móvel.

Nota:  Como recursos beta, Ações dinâmicas para objetos padrão selecionados em Ações dinâmicas para objetos personalizados
no Aplicativo Salesforce móvel são visualizações e não fazem parte dos "Serviços" sob seu contrato de assinatura mestre com a
Salesforce. Use qualquer um desses recursos 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 em particular, nem em momento algum, e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esses recursos são somente
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para fins de avaliação, não para uso em produção. Esses recursos são oferecidos no estado em que se encontram, não recebem
suporte e a Salesforce não é responsável por nenhum 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 Ações dinâmicas no
grupo de Ações e formulários dinâmicos na Trailblazer Community

.

CONSULTE TAMBÉM:

Aproveite nova flexibilidade com ações dinâmicas em desktop (GA e beta) e dispositivos móveis

Alterações à IU de criação de tipo de registro em configuração
Para esclarecer o que os usuários podem e não podem fazer quando têm acesso a um tipo de registro, atualizamos o texto de descrição
e um dos rótulos da coluna do perfil para a Etapa 1 do processo de criação de Novo tipo de registro.

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

Por quê: O cabeçalho de coluna Habilitar para perfil agora é Disponibilizar, e a descrição apresenta mais claramente o que usuários com
acesso a esse tipo de registro podem fazer.

Exigir permissão para visualizar nomes de registro em campos de pesquisa
(atualização lançada anteriormente)
Para proteger melhor os dados da sua organização do Salesforce, restringimos quem pode visualizar nomes de registro em campos de
pesquisa. Os usuários devem ter acesso de leitura a esses registros ou a permissão Visualizar todos os nomes de registro da pesquisa
para visualizarem esses dados. Essa atualização se aplica também a campos do sistema, como Criado por e Modificado pela última vez
por. Essa atualização foi disponibilizada inicialmente na versão Spring '20.

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

Quando: A Salesforce impõe essa atualização na Spring '21. Para obter a data principal de upgrade de versão para a sua instância, acesse
Status de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção.
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Por quê: Os administradores têm mais controle sobre o que os usuários veem nos registros. No momento, os usuários podem visualizar
nomes de registro em campos de pesquisa sem acesso de leitura a tais registros.

Depois da imposição dessa atualização, no Lightning Experience, os usuários que não tiverem o acesso de leitura ou a permissão Visualizar
todos os nomes de registro da pesquisa verão os rótulos do campo de pesquisa, mas não os dados nos campos.

No Salesforce Classic, os usuários que não têm acesso de leitura ou a permissão Visualizar todos os nomes de registro de pesquisa veem
um sublinhado nos campos de pesquisa de usuário do sistema. Eles também veem o ID do registro em campos de pesquisa do usuário
e não do usuário.
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Como: Os administradores podem habilitar a permissão Visualizar todos os nomes de registro da pesquisa nos perfis personalizados ou
conjuntos de permissões. Apenas habilite esta permissão para usuários que devem ver nomes de registro em todos os campos de
pesquisa e do sistema, não importam as configurações de compartilhamento. Essa permissão se aplica apenas a nomes de registro de
pesquisa em modos de exibição de lista e páginas de detalhe de registro.

Recomendamos que você teste essa atualização em uma organização Developer Edition ou de sandbox antes de ativá-la em sua
organização de produção.

Para aplicar essa atualização, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Atualizações de versão  e selecione Atualizações
de versão. Para exigir a permissão Visualizar nomes de registro nos campos de pesquisa, siga as etapas de teste e ativação.

CONSULTE TAMBÉM:

Nota da versão Summer '20: Exigir permissão para visualizar nomes de registro em campos de pesquisa (atualização, adiada)

Atualizações de versão

Desabilitar edições de objeto padrão no perfil padrão (atualização)
O Salesforce reserva permissões de objeto padrão em perfis padrão, de modo que modificações não são permitidas. Essa atualização
impõe uma validação para bloquear modificações a permissões de objeto do perfil padrão para garantir a integridade da organização.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições para as organizações afetadas.

Quando: A Salesforce impõe essa atualização na Summer '21. Para obter a data principal de upgrade de versão para a sua instância,
acesse Status de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção.

Por quê: Antes dessa atualização, a validação bloqueava modificações a permissões de objeto padrão em perfis padrão na IU, mas não
à API de metadados. Essa atualização impõe a validação para a IU e a API de metadados. Essa atualização aprimora a API de metadados
do perfil para detectar e prevenir edições específicas em perfis padrão.

Como: Se a sua organização for afetada por essa alteração, você poderá ver essa atualização em Atualizações de versão. Em Configuração,
na caixa Busca rápida, insira Atualizações de versão  e selecione Atualizações de versão. Recomendamos que você teste
essa atualização em uma organização Developer Edition ou de sandbox antes de ativá-la em sua organização de produção.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações de versão

Segurança, privacidade e identidade: Central de segurança e
rastreamento de dispositivo móvel disponíveis ao público em geral,
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Meu domínio obrigatório e mais eventos de monitoramento em tempo
real e criptografia de campo

Mantenha as políticas de segurança, privacidade e governança para várias organizações com a Central de segurança, agora disponível
ao público em geral. Visualize e gerencie o acesso a dispositivo móvel à sua organização com o Rastreamento de dispositivo móvel,
disponível ao público em geral. Novas organizações do Salesforce recebem um Meu domínio por padrão e as organizações existentes
devem definir um. Fique atento à sua organização com três novos Eventos de monitoramento em tempo real. Criptografe campos
associados a documentos de admissão de saúde e criptografe alguns documentos do Financial Services Cloud.

NESTA SEÇÃO:

Autenticação e identidade: Assistente de autenticação multifator, rastreamento de dispositivo móvel e atualizações de SAML

Alterações ao Salesforce Identity começam com um Assistente de autenticação multifator que o ajuda a proteger seus dados do
Salesforce. Também descontinuamos a terminologia de autenticação de dois fatores e passamos para o termo padrão do setor de
autenticação multifator. Você pode aprimorar a segurança da sua organização do Salesforce com o Rastreamento de dispositivo
móvel. Aplicativos da Web agora podem habilitar o Compartilhamento de recurso entre origens (CORS) para acessar recursos de
determinados pontos de extremidade do Salesforce OAuth. Proteja mensagens SAML de saída quando o Salesforce é o provedor
de identidade.

Domínios: Meu domínio exigido e URLs mais curtos

Novas organizações do Salesforce recebem um Meu domínio por padrão e as organizações existentes devem definir um até a versão
Winter '22. Para clientes com um Meu domínio, estamos removendo nomes de instância de URLs do Meu domínio por meio de uma
atualização de versão.

Salesforce Shield: Mais eventos de monitoramento em tempo real, fim da vida de segurança da transação legada e mais criptografia
de campo

O Monitoramento de evento em tempo real o ajuda a identificar e responder a uso de API anômalo, monitorar consultas à API em
massa e auditar quando os usuários baixam dados no Einstein Analytics. O aplicativo Event Monitoring Analytics ajuda você a analisar
exceções sem carregar conjuntos de dados manualmente, e a estrutura legada de Segurança da transação é desabilitada. A Criptografia
da plataforma do Shield continua a oferecer outra camada de segurança para dados com mais identificação pessoal. Criptografe
dados e campos do Health Cloud no objeto Identidade.

Outras alterações de segurança: Alterações nas notas de versão de segurança, disponibilidade geral da central de segurança, alteração
de conectividade e novo suporte à classe de criptografia

Identidade para tópicos de Clientes e parceiros e Proteção e privacidade de dados passaram para um novo lar em notas de versão:
Customer 360 Truth. Monitore várias organizações com a Central de segurança (disponível ao público em geral). Revise e atualize
suas criptografias do TLS e aproveite mais valores de classe de criptografia.

Autenticação e identidade: Assistente de autenticação multifator,
rastreamento de dispositivo móvel e atualizações de SAML
Alterações ao Salesforce Identity começam com um Assistente de autenticação multifator que o ajuda a proteger seus dados do Salesforce.
Também descontinuamos a terminologia de autenticação de dois fatores e passamos para o termo padrão do setor de autenticação
multifator. Você pode aprimorar a segurança da sua organização do Salesforce com o Rastreamento de dispositivo móvel. Aplicativos
da Web agora podem habilitar o Compartilhamento de recurso entre origens (CORS) para acessar recursos de determinados pontos de
extremidade do Salesforce OAuth. Proteja mensagens SAML de saída quando o Salesforce é o provedor de identidade.
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NESTA SEÇÃO:

Implemente MFA com o assistente de autenticação multifator

A autenticação multifator (MFA) é uma das maneiras mais simples e eficientes de prevenir o acesso não autorizado à conta e proteger
seus dados da Salesforce contra ameaças à segurança. Recomendamos fortemente ativar MFA para todos os logins da interface do
usuário. Para ajuda com o planejamento e a conclusão de um projeto de MFA, confira o novo Assistente de autenticação multifator.

Atualizamos para usar a terminologia de autenticação multifator

Para todos os produtos do Salesforce, descontinuamos a terminologia de autenticação de dois fatores e passamos para o termo
padrão do setor de autenticação multifator. Essa atualização é apenas uma mudança de terminologia, toda a funcionalidade
permanece igual.

Visualizar e revogar dispositivos com Rastreamento de dispositivo móvel

Para maior controle da segurança de seus dados, você pode rastrear e monitorar quais dispositivos móveis estão acessando sua
organização do Salesforce com o Rastreamento de dispositivo móvel. Usando o Apex ou APIs, você pode visualizar informações
sobre o dispositivo móvel de um usuário, definir um identificador de dispositivo como um número de série e bloquear o acesso de
um dispositivo. Você também pode criar processos e políticas para definir como os dispositivos acessam a sua organização. Por
exemplo, exija uma solicitação de aprovação do dispositivo antes de autorizar o login. Além disso, crie relatórios personalizados para
ver as estatísticas de Gerenciamento de dispositivos, como quais tipos de dispositivos são aprovados ou revogados.

Manter conjuntos de permissões e grupos públicos ao usar o Identity Connect

Se você atualizou recentemente para o Identity Connect 3.0.1.1, recomendamos que atualize para o Identity Connect 3.0.1.2 porque
não oferecemos mais suporte para a versão anterior. O Identity Connect 3.0.1.2 contém os mesmos novos recursos que o Identity
Connect 3.0.1.1, mas com medidas de segurança adicionais. Agora você pode manter atribuições de grupo público e conjunto de
permissões em sua organização do Salesforce quando estiver usando o Identity Connect para gerenciar usuários. O Identity Connect
3.0.1.2 não remove atribuições de grupos públicos ou conjuntos de permissões de usuários que não sejam gerenciados com o
produto de complemento. E você obtém uma segurança aprimorada com um requisito de conjunto de permissões de Integração
do Identity Connect 3 e um erro de configuração corrigido do Identity Connect.

Realize solicitações entre origens a pontos de extremidade OAuth

Os aplicativos da Web usam o compartilhamento de recurso entre origens (CORS) para solicitar recursos de origens que não as
próprias. Por exemplo, um aplicativo da Web pode usar CORS para solicitar informações sobre um usuário da sua comunidade Meu
domínio. Além de aplicativos da Web públicos e na lista de permissões, o Salesforce agora dá suporte a CORS para determinados
pontos de extremidade OAuth quando solicitados de um Meu domínio ou comunidade.

Proteger mensagens SAML quando o Salesforce é o provedor de identidade

Quando a sua organização do Salesforce atua como um provedor de identidade SAML 2.0, você pode proteger as mensagens para
o provedor de serviços com SHA1 ou SHA256. Esses algoritmos de assinatura protegem mensagens SAML transformando-as com
funções hash. Como o provedor de identidade, o Salesforce aplica o algoritmo selecionado a solicitações e respostas SAML. O
algoritmo de assinatura selecionado é aplicado a mensagens de single sign on (SSO) e logout único (SLO) de sua organização para
o provedor de serviços.

Atualize as solicitações SAML do provedor de identidade para usar nomes de sandbox em minúsculas

Os nomes de sandbox devem estar em minúsculas em URLs do destinatário dentro de solicitações SAML de entrada. Se você
configurar seu provedor de identidade para enviar nomes de host que diferenciam maiúsculas de minúsculas para o Salesforce,
atualize-o para usar nomes de sandbox em minúsculas em solicitações SAML.

O fluxo de usuário-agente do OAuth 2.0 dá suporte ao URL de redirecionamento mobileauth.salesforce.com para tokens de atualização

O fluxo de usuário-agente do OAuth 2.0 dá suporte para tokens de atualização quando o scope=refresh_token  é incluso
na solicitação e o URL de redirecionamento é https://mobileauth.salesforce.com/oauth/done.
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ignorar Pular confirmação de identidade na permissão de login foi esclarecido

A permissão permite que apenas um representante do Suporte ao cliente da Salesforce pule a confirmação de identidade no login.
Antes, a descrição da permissão implicava incorretamente que outros usuários poderiam pular a confirmação de identidade no
login.

Implemente MFA com o assistente de autenticação multifator
A autenticação multifator (MFA) é uma das maneiras mais simples e eficientes de prevenir o acesso não autorizado à conta e proteger
seus dados da Salesforce contra ameaças à segurança. Recomendamos fortemente ativar MFA para todos os logins da interface do
usuário. Para ajuda com o planejamento e a conclusão de um projeto de MFA, confira o novo Assistente de autenticação multifator.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Conduza sua implementação da autenticação multifator de um só lugar

Atualizamos para usar a terminologia de autenticação multifator
Para todos os produtos do Salesforce, descontinuamos a terminologia de autenticação de dois fatores e passamos para o termo padrão
do setor de autenticação multifator. Essa atualização é apenas uma mudança de terminologia, toda a funcionalidade permanece igual.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Alterado o nome dos rótulos e das permissões do usuário da autenticação de dois fatores em Configuração

Alterado o nome dos rótulos e das permissões do usuário da autenticação de dois fatores em Configuração

Visualizar e revogar dispositivos com Rastreamento de dispositivo móvel
Para maior controle da segurança de seus dados, você pode rastrear e monitorar quais dispositivos móveis estão acessando sua organização
do Salesforce com o Rastreamento de dispositivo móvel. Usando o Apex ou APIs, você pode visualizar informações sobre o dispositivo
móvel de um usuário, definir um identificador de dispositivo como um número de série e bloquear o acesso de um dispositivo. Você
também pode criar processos e políticas para definir como os dispositivos acessam a sua organização. Por exemplo, exija uma solicitação
de aprovação do dispositivo antes de autorizar o login. Além disso, crie relatórios personalizados para ver as estatísticas de Gerenciamento
de dispositivos, como quais tipos de dispositivos são aprovados ou revogados.

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. O Gerenciamento de dispositivos estava em beta na Spring '19. O
Rastreamento de dispositivo móvel está disponível ao público em geral na Winter '21 e tem diferenças significativas do Gerenciamento
de dispositivos (beta). O Rastreamento de dispositivo móvel pode ser usado com dispositivos que estão tentando fazer login em sua
organização usando um aplicativo Salesforce móvel. O Rastreamento de dispositivo móvel não funciona com logins por navegadores.

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.

Como: Para habilitar o Rastreamento de dispositivo móvel para a sua organização, contate o Suporte ao cliente da Salesforce.
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Manter conjuntos de permissões e grupos públicos ao usar o Identity Connect
Se você atualizou recentemente para o Identity Connect 3.0.1.1, recomendamos que atualize para o Identity Connect 3.0.1.2 porque
não oferecemos mais suporte para a versão anterior. O Identity Connect 3.0.1.2 contém os mesmos novos recursos que o Identity Connect
3.0.1.1, mas com medidas de segurança adicionais. Agora você pode manter atribuições de grupo público e conjunto de permissões
em sua organização do Salesforce quando estiver usando o Identity Connect para gerenciar usuários. O Identity Connect 3.0.1.2 não
remove atribuições de grupos públicos ou conjuntos de permissões de usuários que não sejam gerenciados com o produto de
complemento. E você obtém uma segurança aprimorada com um requisito de conjunto de permissões de Integração do Identity Connect
3 e um erro de configuração corrigido do Identity Connect.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic e está disponível por um custo adicional nas edições
Enterprise, Performance e Unlimited. A Developer Edition inclui 10 licenças do conjunto de permissões do Identity Connect.

Como: Após fazer o download do Identity Connect 3.0.1.2, conclua estas etapas:

1. Instale o pacote gerenciado do Identity Connect 3.0.1.2.

2. Atribua o conjunto de permissões de Integração do Identity Connect 3 ao aplicativo conectado adequado e ao usuário responsável
por instalar o Identity Connect.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Identity Connect

Notas de versão e guia de implementação: Identity Connect 3.0.1.2

Realize solicitações entre origens a pontos de extremidade OAuth
Os aplicativos da Web usam o compartilhamento de recurso entre origens (CORS) para solicitar recursos de origens que não as próprias.
Por exemplo, um aplicativo da Web pode usar CORS para solicitar informações sobre um usuário da sua comunidade Meu domínio.
Além de aplicativos da Web públicos e na lista de permissões, o Salesforce agora dá suporte a CORS para determinados pontos de
extremidade OAuth quando solicitados de um Meu domínio ou comunidade.

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

Como: CORS é habilitado automaticamente para estes pontos de extremidade:

• /.well-known/openid-configuration

• /.well-known/auth-configuration

• /services/oauth2/id/keys

Além disso, você pode habilitar CORS para o ponto de extremidade /services/oauth2/userinfo  adicionando o URL de
origem do aplicativo Web que envia o código à lista de permissões do CORS.

Para habilitar CORS para esses pontos de extremidade OAuth com suporte, selecione o parâmetro Habilitar CORS para pontos de
extremidade OAuth na página CORS. O Salesforce apenas dá suporte para CORS para esses pontos de extremidade OAuth quando o
aplicativo Web publica sua solicitação em um URL da comunidade ou Meu domínio.

• /services/oauth2/token

• /services/oauth2/revoke

• /services/oauth2/introspect
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Cuidado:  Alguns fluxos de autorização OAuth contêm um segredo do consumidor. Recomendamos fortemente que você proteja
o segredo do consumidor contra exposição aos usuários finais.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Habilitar CORS para pontos de extremidade OAuth (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Ajuda do Salesforce: Pontos de extremidade OAuth (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Proteger mensagens SAML quando o Salesforce é o provedor de identidade
Quando a sua organização do Salesforce atua como um provedor de identidade SAML 2.0, você pode proteger as mensagens para o
provedor de serviços com SHA1 ou SHA256. Esses algoritmos de assinatura protegem mensagens SAML transformando-as com funções
hash. Como o provedor de identidade, o Salesforce aplica o algoritmo selecionado a solicitações e respostas SAML. O algoritmo de
assinatura selecionado é aplicado a mensagens de single sign on (SSO) e logout único (SLO) de sua organização para o provedor de
serviços.

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

Como: Quando você configura um aplicativo conectado para seu provedor de serviços, selecione o algoritmo de assinatura a aplicar a
solicitações e respostas SAML iniciadas pela sua organização.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Integrar provedores de serviço como aplicativos conectados com SAML 2.0 (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Guia do desenvolvedor da API de metadados: ConnectedApp (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Atualize as solicitações SAML do provedor de identidade para usar nomes de sandbox
em minúsculas
Os nomes de sandbox devem estar em minúsculas em URLs do destinatário dentro de solicitações SAML de entrada. Se você configurar
seu provedor de identidade para enviar nomes de host que diferenciam maiúsculas de minúsculas para o Salesforce, atualize-o para
usar nomes de sandbox em minúsculas em solicitações SAML.

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

Quando: Essa alteração afeta sandboxes criados ou atualizados na Spring '20 ou depois.

Como: Para ver o caso do nome do sandbox na configuração de SAML, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações
de single sign on  e selecione Configurações de single sign on. O campo de URL de login na seção Pontos de extremidade
contém o nome de host da sua organização do Salesforce.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Definir as configurações de SAML para logon único (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

O fluxo de usuário-agente do OAuth 2.0 dá suporte ao URL de redirecionamento
mobileauth.salesforce.com para tokens de atualização
O fluxo de usuário-agente do OAuth 2.0 dá suporte para tokens de atualização quando o scope=refresh_token  é incluso na
solicitação e o URL de redirecionamento é https://mobileauth.salesforce.com/oauth/done.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Fluxo de agente e usuário do OAuth 2.0 para integração de aplicativo de desktop ou móvel (pode estar
desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

ignorar Pular confirmação de identidade na permissão de login foi esclarecido
A permissão permite que apenas um representante do Suporte ao cliente da Salesforce pule a confirmação de identidade no login.
Antes, a descrição da permissão implicava incorretamente que outros usuários poderiam pular a confirmação de identidade no login.

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: Habilitar Pular confirmação de identidade facilita para um representante de Suporte ao cliente da Salesforce fazer login em
sua conta mediante sua solicitação para solucionar um problema.

Domínios: Meu domínio exigido e URLs mais curtos
Novas organizações do Salesforce recebem um Meu domínio por padrão e as organizações existentes devem definir um até a versão
Winter '22. Para clientes com um Meu domínio, estamos removendo nomes de instância de URLs do Meu domínio por meio de uma
atualização de versão.

NESTA SEÇÃO:

Implantar um Meu domínio (atualização)

Para usar os recursos mais recentes e cumprir os requisitos do navegador, todas as organizações do Salesforce devem ter um Meu
domínio. Implante um ou nós atribuímos um para você com base no nome da sua empresa. Porque o Meu domínio afeta todos os
URLs do aplicativo, recomendamos que você teste e implante um Meu domínio antes de essa atualização ser imposta na Winter
'22.

Defina um Meu domínio ao criar uma nova organização do Salesforce

Todas as organizações do Salesforce de produção criadas na Winter '21 ou posterior recebem um Meu domínio por padrão. Com
Meu domínio, você recebe um subdomínio no domínio salesforce.com. Por exemplo,
https://examplecompany.my.salesforce.com. Um Meu domínio é necessário para cumprir os requisitos do
navegador e usar os recursos do Salesforce mais recentes.

Estabilize URLs para Visualforce, Criador de experiências, Site.com Studio e Content Files (atualização, adiada)

Estamos removendo nomes de instância do Visualforce, do Criador de experiências, do Site.com Studio e de URLs de arquivo de
conteúdo. Um nome de instância identifica onde sua organização do Salesforce está hospedada. Remover o nome da instância torna
os domínios mais curtos e fáceis para os usuários lembrarem. Esta atualização se aplica a organizações que tenham um Meu domínio
implantado. Depois que esta atualização for ativada, um URL que inclua um nome de instância, como um Indicador de entidade,
redirecionará automaticamente para o novo nome de host. Lançada na Spring '18, essa atualização foi adiada para a versão Summer
'22.

A configuração que permite conexões HTTP não seguras para sites foi removida

Como parte das atualizações relacionadas às alterações do cookie do SameSite do Google Chrome, as conexões HTTPS precisam
acessar o Salesforce. A atualização de versão Exigir conexões HTTPS seguras foi imposta em organizações de produção em 1º de
maio de 2020. Na versão Winter '21, removemos a configuração Sites, Exigir conexões não seguras (HTTP), pois conexões HTTP não
são mais permitidas para solicitações autenticadas.
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Implantar um Meu domínio (atualização)
Para usar os recursos mais recentes e cumprir os requisitos do navegador, todas as organizações do Salesforce devem ter um Meu
domínio. Implante um ou nós atribuímos um para você com base no nome da sua empresa. Porque o Meu domínio afeta todos os URLs
do aplicativo, recomendamos que você teste e implante um Meu domínio antes de essa atualização ser imposta na Winter '22.

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

Quando: A Salesforce impõe essa atualização na Winter '22. Para obter a data principal de upgrade de versão para a sua instância, acesse
Status de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção.

Quem: Essa atualização se aplica a organizações sem um Meu domínio implantado no início da versão Winter '21.

Por quê: Implantar o Meu domínio marca o URL de login com o nome do Meu domínio escolhido. Também remove o nome da instância
do URL de login, impedindo interrupção de login do usuário se a sua organização passar para outra instância do Salesforce. Você deve
ter o Meu domínio para definir uma política de login personalizada que determine como os usuários são autenticados. Um Meu domínio
também é necessário para configurar single sign on (SSO) com fornecedores externos e usar serviços mais novos, como o Customer
360. Alguns componentes do Lightning Container e proteções de segurança da Web exigem um Meu domínio também.

Como: Recomendamos que você implante um Meu domínio em um sandbox e teste e conectividade em sua organização antes de
implantar em produção.

Para concluir essa atualização, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Atualizações de versão  e selecione Atualizações
de versão. Para implantar um Meu domínio, siga as etapas de teste e ativação. Consulte Meu domínio na Ajuda do Salesforce para
detalhes sobre como configurar, testar e implantar um Meu domínio.

Se você não implantar um Meu domínio antes da data de imposição, o Salesforce atribuirá um com base no nome da empresa da sua
organização. Se você preferir usar um nome diferente, poderá alterar o seu Meu domínio depois de nós o definirmos.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Ajuda do Salesforce: Formatos de URL do Meu domínio (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Atualizações de versão

Defina um Meu domínio ao criar uma nova organização do Salesforce
Todas as organizações do Salesforce de produção criadas na Winter '21 ou posterior recebem um Meu domínio por padrão. Com Meu
domínio, você recebe um subdomínio no domínio salesforce.com. Por exemplo,
https://examplecompany.my.salesforce.com. Um Meu domínio é necessário para cumprir os requisitos do navegador
e usar os recursos do Salesforce mais recentes.

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

Como: Especifique o nome do Meu domínio da sua nova organização na inscrição usando o campo Meu domínio. Se o nome Meu
domínio solicitado não for único, o processo de inscrição adicionará caracteres ao fim do nome. Assim, se você solicitar "exemplo" como
seu nome do Meu domínio e ele estiver em uso, o processo de inscrição poderá ajustá-lo para "exemplo1" ou "exemplo-1a".

Se você não escolher um Meu domínio durante a inscrição, o Salesforce atribuirá um com base no nome da empresa. Se você não quiser
que seja definido um, poderá alterá-lo.

Se você mantiver um formulário de inscrição para organizações do Salesforce, recomendamos que você adicione o campo de nome
Meu domínio.
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Para alterar seu nome do Meu domínio, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Meu domínio  e selecione Meu domínio. Em
Configurações do meu domínio, selecione Editar e insira um novo nome do Meu domínio no campo Renomear seu Meu domínio.
Selecione Verificar disponibilidade e, se o domínio estiver disponível, clique em Salvar para enviar seu novo Meu domínio para
provisionamento. Depois que o provisionamento estiver concluído, implante seu novo domínio para suas alterações entrarem em vigor.

CONSULTE TAMBÉM:

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

Estabilize URLs para Visualforce, Criador de experiências, Site.com Studio e Content
Files (atualização, adiada)
Estamos removendo nomes de instância do Visualforce, do Criador de experiências, do Site.com Studio e de URLs de arquivo de conteúdo.
Um nome de instância identifica onde sua organização do Salesforce está hospedada. Remover o nome da instância torna os domínios
mais curtos e fáceis para os usuários lembrarem. Esta atualização se aplica a organizações que tenham um Meu domínio implantado.
Depois que esta atualização for ativada, um URL que inclua um nome de instância, como um Indicador de entidade, redirecionará
automaticamente para o novo nome de host. Lançada na Spring '18, essa atualização foi adiada para a versão Summer '22.

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

Quando: Esta atualização é habilitada automaticamente em organizações de sandbox quando elas são criadas ou atualizadas. O Salesforce
impõe essa atualização a todas as organizações na versão Summer '22. Para obter a data principal de upgrade de versão para a sua
instância, acesse Status de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção.

Por quê: Quando removemos o nome de instância dos seus URLs, os nomes de host mudam. Por exemplo:

• MyDomainName--PackageName.visualforce.com  substitui
MyDomainName--PackageName.InstanceName.visual.force.com

• MyDomainName--c.documentforce.com  substitui MyDomainName--c.InstanceName.content.force.com

• MyDomainName.builder.salesforce-communities.com  substitui
MyDomainName--sitestudio.InstanceName.force.com

Todos os URLs *.content.force.com  são substituídos por *.documentforce.com.

Como: Recomendamos testar esta atualização em um sandbox. Garanta que os novos URLs funcionem com firewalls e servidores proxy
no caminho de rede entre seus usuários e o Salesforce. Firewalls e servidores proxy que filtram por nome de host também terão que
confiar no seguinte:

• *.visualforce.com

• *.documentforce.com

• *.salesforce-communities.com

Importante:  Antes de habilitar essa atualização, revise estas considerações.

• Se seus usuários acessam o Salesforce usando iOS ou Apple® Safari®, não recomendamos habilitar essa atualização devido a
problemas de compatibilidade.

• Esta atualização pode desconectar usuários que estejam acessando URLs do Visualforce, do Criador de experiências, do Site.com
Studio e de arquivos de conteúdo. Para minimizar as interrupções, considere aplicar essa atualização fora dos horários de pico.
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Para habilitar esta atualização, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Atualizações de versão  e selecione Atualizações
de versão. Para estabilizar URLs do Visualforce, do Criador de experiências, do Site.com Studio e dos arquivos de conteúdo, siga as
etapas de teste e ativação.

CONSULTE TAMBÉM:

Notas de versão Spring '18: Remover nomes de instância de URLs para Visualforce, Criador de experiências, Site.com Studio e arquivos
de conteúdo (atualização crítica)

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

Atualizações de versão

A configuração que permite conexões HTTP não seguras para sites foi removida
Como parte das atualizações relacionadas às alterações do cookie do SameSite do Google Chrome, as conexões HTTPS precisam acessar
o Salesforce. A atualização de versão Exigir conexões HTTPS seguras foi imposta em organizações de produção em 1º de maio de 2020.
Na versão Winter '21, removemos a configuração Sites, Exigir conexões não seguras (HTTP), pois conexões HTTP não são mais permitidas
para solicitações autenticadas.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Notas de versão Summer '20: Exigir conexões HTTPS seguras (atualização, imposta)

Salesforce Shield: Mais eventos de monitoramento em tempo real, fim da
vida de segurança da transação legada e mais criptografia de campo
O Monitoramento de evento em tempo real o ajuda a identificar e responder a uso de API anômalo, monitorar consultas à API em massa
e auditar quando os usuários baixam dados no Einstein Analytics. O aplicativo Event Monitoring Analytics ajuda você a analisar exceções
sem carregar conjuntos de dados manualmente, e a estrutura legada de Segurança da transação é desabilitada. A Criptografia da
plataforma do Shield continua a oferecer outra camada de segurança para dados com mais identificação pessoal. Criptografe dados e
campos do Health Cloud no objeto Identidade.

NESTA SEÇÃO:

Criptografia de plataforma Shield: Criptografe dados associados a documentos e atualizações de versão descontinuada

A Criptografia da plataforma do Shield continua a oferecer outras maneiras de proteger informações com identificação pessoal.
Agora você pode criptografar campos associados a documentos de admissão de saúde. Também pode criptografar os documentos
usados para identificar clientes no Financial Services Cloud. A atualização de versão que remove a permissão Gerenciar chaves de
criptografia do perfil do administrador do sistema foi descontinuada.

Monitoramento de eventos: Descontinuação da segurança da transação, novos eventos

A estrutura de Segurança da transação legada foi descontinuada. O Monitoramento de evento em tempo real agora inclui dois novos
eventos para ajudá-lo a ficar ainda mais atento ao que está acontecendo na sua organização do Salesforce. Use o novo Evento de
anomalia da API para acompanhar anomalias em como os usuários fazem chamadas à API aos dados da sua organização. Implemente
políticas de segurança da transação com BulkApiResultEvent para consultar grandes quantidades de dados para acessar mais tarde.
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Criptografia de plataforma Shield: Criptografe dados associados a documentos e
atualizações de versão descontinuada
A Criptografia da plataforma do Shield continua a oferecer outras maneiras de proteger informações com identificação pessoal. Agora
você pode criptografar campos associados a documentos de admissão de saúde. Também pode criptografar os documentos usados
para identificar clientes no Financial Services Cloud. A atualização de versão que remove a permissão Gerenciar chaves de criptografia
do perfil do administrador do sistema foi descontinuada.

NESTA SEÇÃO:

Criptografar dados associados a documentos de admissão de saúde

Quando você carrega documentos que fazem parte do processo de admissão de assistência de saúde a domicílio, agora pode
criptografar informações de identificação pessoal relacionadas a tais documentos. Você pode criptografar campos mapeados e
campos de Valores extraídos no objeto Resultado da varredura de documento OCR.

Criptografe campos do documento de identidade

Você agora pode criptografar em documentos que você usa para identificar clientes do Financial Services Cloud. Quando você
criptografa os campos Data de emissão, Data de expiração e Número do documento, adiciona outra camada de proteção aos dados
que seus clientes confiaram a você.

Criptografar dados do Salesforce CPQ

Use a Criptografia da plataforma do Shield para cumprir com as normas de armazenamento de suas informações sigilosas do
Salesforce CPQ. Com a Criptografia da plataforma do Shield, você pode adicionar outra camada de proteção aos dados em repouso
ao mesmo tempo que preserva a funcionalidade crítica dos negócios.

Atualização de versão de Gerenciar permissão de chaves de criptografia removida do perfil do administrador descontinuada
(atualização lançada anteriormente)

A atualizações de versão Gerenciar permissão de chaves de criptografia removida do perfil do administrador foi descontinuada e
não está mais disponível em Configuração. Suas configurações de permissão existentes não mudam. Porém, como uma melhor
prática, os clientes que habilitaram a Criptografia da plataforma do Shield antes da versão Spring '16 devem atribuir a permissão
Gerenciar chaves de criptografia a indivíduos, e não depender do perfil de administrador do sistema.

Criptografar dados associados a documentos de admissão de saúde
Quando você carrega documentos que fazem parte do processo de admissão de assistência de saúde a domicílio, agora pode criptografar
informações de identificação pessoal relacionadas a tais documentos. Você pode criptografar campos mapeados e campos de Valores
extraídos no objeto Resultado da varredura de documento OCR.

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

Quem: Administradores do Salesforce que têm o conjunto de permissões para a Plataforma Health Cloud podem aplicar a Criptografia
da plataforma do Shield a campos do Health Cloud.

Como: Na página Política de criptografia em Configuração, selecione Criptografar campos. Em seguida, clique em Editar e selecione
um campo. É possível aplicar o esquema de criptografia probabilística ou determinística para a maioria dos campos.

CONSULTE TAMBÉM:

https://help.salesforce.com/articleView?id=admin_salesforce_shield.htm
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Criptografe campos do documento de identidade
Você agora pode criptografar em documentos que você usa para identificar clientes do Financial Services Cloud. Quando você criptografa
os campos Data de emissão, Data de expiração e Número do documento, adiciona outra camada de proteção aos dados que seus clientes
confiaram a você.

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

Quem: Essa alteração se aplica a edições que têm o Financial Services Cloud e a Criptografia da plataforma do Shield habilitados.

Como: Na página Política de criptografia em Configuração, selecione Criptografar campos. Em seguida, clique em Editar e selecione
um campo. Você pode aplicar o esquema de criptografia determinística ao campo Número do documento.

Criptografar dados do Salesforce CPQ
Use a Criptografia da plataforma do Shield para cumprir com as normas de armazenamento de suas informações sigilosas do Salesforce
CPQ. Com a Criptografia da plataforma do Shield, você pode adicionar outra camada de proteção aos dados em repouso ao mesmo
tempo que preserva a funcionalidade crítica dos negócios.

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

Quem: Essa alteração está disponível para clientes que compraram o Salesforce Shield ou assinaturas de complemento de Monitoramento
de evento e Criptografia da plataforma do Shield.

Como: Na página Política de criptografia em Configuração, selecione Criptografar campos. Em seguida, clique em Editar e selecione
um campo. É possível aplicar o esquema de criptografia probabilística ou determinística para a maioria dos campos.

Atualização de versão de Gerenciar permissão de chaves de criptografia removida do perfil do
administrador descontinuada (atualização lançada anteriormente)
A atualizações de versão Gerenciar permissão de chaves de criptografia removida do perfil do administrador foi descontinuada e não
está mais disponível em Configuração. Suas configurações de permissão existentes não mudam. Porém, como uma melhor prática, os
clientes que habilitaram a Criptografia da plataforma do Shield antes da versão Spring '16 devem atribuir a permissão Gerenciar chaves
de criptografia a indivíduos, e não depender do perfil de administrador do sistema.

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

Monitoramento de eventos: Descontinuação da segurança da transação, novos
eventos
A estrutura de Segurança da transação legada foi descontinuada. O Monitoramento de evento em tempo real agora inclui dois novos
eventos para ajudá-lo a ficar ainda mais atento ao que está acontecendo na sua organização do Salesforce. Use o novo Evento de
anomalia da API para acompanhar anomalias em como os usuários fazem chamadas à API aos dados da sua organização. Implemente
políticas de segurança da transação com BulkApiResultEvent para consultar grandes quantidades de dados para acessar mais tarde.

NESTA SEÇÃO:

Segurança da transação legada: fim da vida

Com a estrutura da política de segurança de transação aprimorada do Salesforce, você pode criar políticas de segurança da transação
que executam ações em qualquer objeto padrão ou personalizado. Agora que a nova estrutura está disponível ao público em geral,
todas as políticas gravadas na estrutura legada estão desabilitadas. Migre suas políticas de segurança da transação legadas para a
nova estrutura. Essa atualização foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '20.
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Previna a perda de dados com o evento BulkApiResult

Prevenir o vazamento de dados é uma funcionalidade essencial do Monitoramento de evento. Usuários mal-intencionados podem
realizar operações em massa em entidades do Salesforce para exportar dados da organização confidenciais, assim, criamos um novo
evento em tempo real que pode ajudá-lo a monitorar a atividade da API em massa. Use o novo objeto de streaming BulkApiResultEvent
streaming e o objeto de armazenamento BulkApiResultEventStore para monitorar quando os resultados da API em massa são
baixados pelo ponto de extremidade REST ou a página Trabalho da API em massa em Configuração. O BulkApiResultEventStore dá
suporte para Segurança da transação.

Detecte anomalias nas consultas da API com o novo ApiAnomalyEvent

Acompanhe ameaças à segurança da sua organização do Salesforce com um evento de Monitoramento de evento em tempo real.
Com ApiAnomalyEvent, você pode acompanhar anomalias em como os usuários fazem chamadas à API aos dados da sua organização.
O objeto de armazenamento associado ApiAnomalyEventStore dá suporte a políticas de segurança da transação.

Analise exceções inesperadas no aplicativo Event Monitoring Analytics

O aplicativo Event Monitoring Analytics acaba de ficar mais fácil de usar com a adição de um tipo de evento EventLogFile. Com o
Conjunto de dados de evento UnexpectedException do Apex, você pode analisar exceções no aplicativo Analytics sem carregar o
conjunto de dados manualmente ou usando a API de dados externos.

Veja os downloads de dados do Einstein Analytics em seus arquivos de log de evento

Aprimore o rastreamento e a segurança de dados baixados do Einstein Analytics com o novo Evento de download do Wave. Os logs
de download agora são expostos no Monitoramento de evento para habilitar o relatório de tipo de ativo, ID do conjunto de dados,
tipo de usuário do Salesforce, formato de download e número de linhas baixadas.

Correlacionar dados de ameaça mais facilmente com o formato JSON restruturado

O conteúdo JSON restruturado do campo SecurityEventData pra os objetos SessionHijackingEvent e SessionHijackingEventStore
agora corresponde à estrutura de outros eventos de ameaça. Usar a mesma estrutura JSON facilita a visualização e a correlação dos
eventos de ameaça na organização.

Segurança da transação legada: fim da vida
Com a estrutura da política de segurança de transação aprimorada do Salesforce, você pode criar políticas de segurança da transação
que executam ações em qualquer objeto padrão ou personalizado. Agora que a nova estrutura está disponível ao público em geral,
todas as políticas gravadas na estrutura legada estão desabilitadas. Migre suas políticas de segurança da transação legadas para a nova
estrutura. Essa atualização foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '20.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Professional, Unlimited e Developer
em que o Monitoramento de evento está habilitado.

Quem: O Monitoramento de evento está disponível para clientes que compraram assinaturas do complemento Salesforce Shield ou
Monitoramento de evento.

Como: Para determinar se suas políticas de segurança estão usando a estrutura legada, verifique suas classes do Apex associadas. Políticas
legadas implementam a interface TxnSecurity.PolicyCondition. Embora a política legada não possa ser executada na nova estrutura, ela
ainda está visível, assim, você pode examinar sua lógica para reproduzi-la na nova política. Se você estiver usando uma ferramenta de
apontar e clicar, o Criador de condições fornecerá a maior parte das funcionalidades para criar uma política na nova estrutura. Para migrar
uma política legada, crie uma na nova estrutura aprimorada que simula o comportamento antigo. Se você preferir codificar ou exigir
mais funcionalidades que o Criador de condição fornece, implemente a classe do Apex com a nova interface TxnSecurity.EventCondition.
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Feedback sobre a migração e quaisquer problemas encontrados é bem-vindo para que possamos melhorar a transição para todos os
clientes de Monitoramento de evento. Você pode fornecer feedback e sugestões sobre esse recurso no Salesforce oficial: Grupo de
proteção na Trailblazer Community.

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: descontinuação de segurança da transação legada

Ajuda do Salesforce: migrar políticas legadas para a estrutura de segurança de transação aprimorada

Atualizações de versão do Salesforce

Previna a perda de dados com o evento BulkApiResult
Prevenir o vazamento de dados é uma funcionalidade essencial do Monitoramento de evento. Usuários mal-intencionados podem
realizar operações em massa em entidades do Salesforce para exportar dados da organização confidenciais, assim, criamos um novo
evento em tempo real que pode ajudá-lo a monitorar a atividade da API em massa. Use o novo objeto de streaming BulkApiResultEvent
streaming e o objeto de armazenamento BulkApiResultEventStore para monitorar quando os resultados da API em massa são baixados
pelo ponto de extremidade REST ou a página Trabalho da API em massa em Configuração. O BulkApiResultEventStore dá suporte para
Segurança da transação.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Professional, Unlimited e Developer
em que o Monitoramento de evento está habilitado.

Quem: O Monitoramento de evento está disponível para clientes que compraram assinaturas do complemento Salesforce Shield ou
Monitoramento de evento.

Detecte anomalias nas consultas da API com o novo ApiAnomalyEvent
Acompanhe ameaças à segurança da sua organização do Salesforce com um evento de Monitoramento de evento em tempo real. Com
ApiAnomalyEvent, você pode acompanhar anomalias em como os usuários fazem chamadas à API aos dados da sua organização. O
objeto de armazenamento associado ApiAnomalyEventStore dá suporte a políticas de segurança da transação.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Professional, Unlimited e Developer
em que o Monitoramento de evento está habilitado.

Quem: O Monitoramento de evento está disponível para clientes que compraram assinaturas do complemento Salesforce Shield ou
Monitoramento de evento.

Analise exceções inesperadas no aplicativo Event Monitoring Analytics
O aplicativo Event Monitoring Analytics acaba de ficar mais fácil de usar com a adição de um tipo de evento EventLogFile. Com o Conjunto
de dados de evento UnexpectedException do Apex, você pode analisar exceções no aplicativo Analytics sem carregar o conjunto de
dados manualmente ou usando a API de dados externos.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Professional, Unlimited e Developer
em que o Monitoramento de evento está habilitado.

Quem: O Monitoramento de evento está disponível para clientes que compraram assinaturas do complemento Salesforce Shield ou
Monitoramento de evento.

Como: faça o upgrade de seu aplicativo Event Monitoring Analytics para aproveitar esse novo conjunto de dados.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia de referência de objeto do Salesforce: tipo de evento de exceção inesperada do Apex
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Veja os downloads de dados do Einstein Analytics em seus arquivos de log de evento
Aprimore o rastreamento e a segurança de dados baixados do Einstein Analytics com o novo Evento de download do Wave. Os logs de
download agora são expostos no Monitoramento de evento para habilitar o relatório de tipo de ativo, ID do conjunto de dados, tipo de
usuário do Salesforce, formato de download e número de linhas baixadas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Professional, Unlimited e Developer
em que o Monitoramento de evento está habilitado.

Quem: O Monitoramento de evento está disponível para clientes que compraram assinaturas do complemento Salesforce Shield ou
Monitoramento de evento.

Como: Se você for um cliente do Monitoramento de evento, receberá os campos WAVE_DOWNLOAD_EVENT automaticamente nos
dados do log de evento quando seus usuários estiverem trabalhando no Analytics. Você pode usar os dados para criar conjuntos de
dados e painéis.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia de referência de objeto do Salesforce: tipo de evento de download do Wave (pode estar desatualizado ou indisponível durante
a visualização da versão)

Correlacionar dados de ameaça mais facilmente com o formato JSON restruturado
O conteúdo JSON restruturado do campo SecurityEventData pra os objetos SessionHijackingEvent e SessionHijackingEventStore agora
corresponde à estrutura de outros eventos de ameaça. Usar a mesma estrutura JSON facilita a visualização e a correlação dos eventos
de ameaça na organização.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Professional, Unlimited e Developer
em que o Monitoramento de evento está habilitado.

Quem: O Monitoramento de evento está disponível para clientes que compraram assinaturas do complemento Salesforce Shield ou
Monitoramento de evento.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de eventos da plataforma: SessionHijackingEventStore

Guia do desenvolvedor de eventos da plataforma: SessionHijackingEvent

Ajuda do Salesforce: investigar sequestro de sessão

Outras alterações de segurança: Alterações nas notas de versão de
segurança, disponibilidade geral da central de segurança, alteração de
conectividade e novo suporte à classe de criptografia
Identidade para tópicos de Clientes e parceiros e Proteção e privacidade de dados passaram para um novo lar em notas de versão:
Customer 360 Truth. Monitore várias organizações com a Central de segurança (disponível ao público em geral). Revise e atualize suas
criptografias do TLS e aproveite mais valores de classe de criptografia.
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NESTA SEÇÃO:

Alterações à seção de notas de versão de segurança, privacidade e identidade

Notas de versão de Identidade para Clientes e parceiros e Proteção e privacidade de dados passaram para um novo lar em notas de
versão – Customer 360 Truth. Elas unem-se a outras notas de versão do Customer 360 para dar a você as informações necessárias
para gerenciar com sucesso seus dados do cliente, identidade e privacidade.

Simplifique o monitoramento da política de segurança com a Central de segurança (disponível ao público geral)

Não importa por quantas organizações do Salesforce você é responsável, a Central de segurança permite que você mantenha políticas
de segurança, privacidade e governança para todas elas. Esse recurso, que agora está disponível ao público em geral, inclui algumas
alterações desde a última versão. Anteriormente conhecido como Centro de comando de segurança, esta versão adiciona métricas
para usuários congelados, aplicativos conectados e 12 novas métricas de permissão. O aplicativo também tem uma configuração
de autoatendimento e um design de painel aprimorado para ajudá-lo a eliminar a rolagem e ir diretamente para a análise dos dados.

Revise e atualize suas criptografias TLS 1.2

Atualizamos os conjuntos de criptografia TLS 1.2 compatíveis com os Serviços do Salesforce. Removemos o suporte para dois
conjuntos de criptografia TLS 1.2 para chamadas HTTPS de Sales, Service e Communities Clouds. Se você usar o conjunto de criptografia
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ou TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, atualize seu servidor para usar um
dos conjuntos com suporte.

A classe Apex Crypto dá suporte a ECDSA

As atualizações da classe Apex Crypto ajudam você a reduzir sua pegada de segurança e aproveitar mais opções de assinatura.
Oferecemos suporte para os valores ECDSA-SHA256, ECDSA-SHA384 e ECDSA-SHA512 no parâmetro algorithmName em Crypto.sign,
Crypto.signWithCertificate, Crypto.signXML() e Crypto.verify() (métodos) na classe System.Crypto.

Alterações à seção de notas de versão de segurança, privacidade e identidade
Notas de versão de Identidade para Clientes e parceiros e Proteção e privacidade de dados passaram para um novo lar em notas de
versão – Customer 360 Truth. Elas unem-se a outras notas de versão do Customer 360 para dar a você as informações necessárias para
gerenciar com sucesso seus dados do cliente, identidade e privacidade.

CONSULTE TAMBÉM:

Customer 360 Truth: uma única fonte da verdade segura para todos os dados do cliente

Simplifique o monitoramento da política de segurança com a Central de segurança
(disponível ao público geral)
Não importa por quantas organizações do Salesforce você é responsável, a Central de segurança permite que você mantenha políticas
de segurança, privacidade e governança para todas elas. Esse recurso, que agora está disponível ao público em geral, inclui algumas
alterações desde a última versão. Anteriormente conhecido como Centro de comando de segurança, esta versão adiciona métricas para
usuários congelados, aplicativos conectados e 12 novas métricas de permissão. O aplicativo também tem uma configuração de
autoatendimento e um design de painel aprimorado para ajudá-lo a eliminar a rolagem e ir diretamente para a análise dos dados.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience nas edições Enterprise, Unlimited e Developer.

Quem: A Central de segurança está disponível como uma assinatura de complemento. Para visualizar o painel e as páginas de métrica,
atribua a permissão Visualizar páginas da Central de segurança. Para gerenciar locatários conectados, atribua a permissão Gerenciar
central de segurança.

Por quê: Com a Central de segurança, você pode limitar os riscos e abreviar os processos de análise de segurança. Use o aplicativo para
obter percepções claras de como você está atingindo suas metas de segurança para que possa responder de modo proativo a condições
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suspeitas. Durante períodos de crescimento ou mudança, a Central de segurança pode ajudá-lo a monitorar as mudanças que afetam
dados confidenciais do cliente.

Como: Para configurar um aplicativo, selecione em qual locatário deseja visualizar a Central de segurança. Faça login nesse locatário e
selecione Central de segurança no Iniciador de aplicativos. Na página Locatários conectados, conecte os locatários ao aplicativo. Você
pode desconectar locatários a qualquer momento e estabelecer diversos aplicativos para dividir em compartimentos diversos clusters
de dados.

O novo design de painel compacto apresenta uma visão geral fácil de ser de suas métricas. Veja os valores agregados para cada métrica,
quanto cada valor mudou desde a última atualização e quando a atualização aconteceu. Clique em uma categoria para ver dados
semanais para cada métrica na categoria.

Precisa de ainda mais detalhes? Clique em um cartão para abrir uma página de detalhes e escolher como deseja ver os detalhes. Veja
alterações por dia ou todos os dados divididos por locatário. A metade inferior da tela lista os detalhes que apresentam contexto crítico
para configurações, ações e eventos de interesse.
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Revise e atualize suas criptografias TLS 1.2
Atualizamos os conjuntos de criptografia TLS 1.2 compatíveis com os Serviços do Salesforce. Removemos o suporte para dois conjuntos
de criptografia TLS 1.2 para chamadas HTTPS de Sales, Service e Communities Clouds. Se você usar o conjunto de criptografia
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ou TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, atualize seu servidor para usar um dos
conjuntos com suporte.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Artigo do Knowledge: Salesforce Services e Marketing Cloud compatíveis com TLS 1.2 Cipher Suites

A classe Apex Crypto dá suporte a ECDSA
As atualizações da classe Apex Crypto ajudam você a reduzir sua pegada de segurança e aproveitar mais opções de assinatura. Oferecemos
suporte para os valores ECDSA-SHA256, ECDSA-SHA384 e ECDSA-SHA512 no parâmetro algorithmName em Crypto.sign,
Crypto.signWithCertificate, Crypto.signXML() e Crypto.verify() (métodos) na classe System.Crypto.

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

Como: Para obter informações sobre gerar e usar material de chave, consulte a entrada Classe Crypto no Guia do desenvolvedor do
Apex.

Customer 360 Truth: uma única fonte da verdade segura para todos
os dados do cliente

Saiba o que há de novo no Customer 360 Truth. Dê aos seus usuários mais opções de verificação de identidade e unificação de dados
para permitir interações personalizadas. E use um aplicativo para criar políticas para monitorar diversas organizações do Salesforce.

NESTA SEÇÃO:

Customer 360 Audiences: Gerenciamento de dados do cliente em tempo real que gera engajamento

O Customer 360 Audiences é uma ferramenta de ativação, segmentação e gerenciamento de dados que permite a personalização
e engajamento. Usando uma série de soluções, é possível obter uma única visualização acionável do seu cliente criada na plataforma
de clientes nº 1 no mundo.

Customer 360 Data Manager: Conecte origens de dados para criar uma única visão do seu cliente

Conecte todos os dados de seus clientes em sua empresa, incluindo várias organizações da Salesforce, instâncias do Commerce
Cloud B2C e até mesmo origens de dados fora do Salesforce. Crie perfis globais, mapeie objetos e campos entre origens de dados
usando o Modelo de informações de nuvem e use componentes da Web do Lightning para criar experiências integradas.

Identidade para clientes e parceiros: Verificação de identidade por SMS, verificação de alteração de endereço de email (atualização)
e modelos de email personalizáveis

Permita que seus usuários verifiquem a identidade para autenticação multifator por mensagem de texto. Quando um membro da
comunidade muda de endereço de email, ele deve verificar a alteração por emails enviados aos endereços novos e antigos. E você
pode personalizar as notificações por email que envia a eles.

Conformidade de dados e privacidade: Centro de privacidade e fluxo de eventos de consentimento

Use o Centro de privacidade do Salesforce para atender às solicitações do cliente e as leis de privacidade de dados, como o
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), com dois recursos personalizáveis. Monitore sem esforço alterações a informações
de consentimento e contato em todos os objetos centrais com o Fluxo de eventos de consentimento.

534

Customer 360 Truth: uma única fonte da verdade segura
para todos os dados do cliente

Notas da versão do Salesforce Winter '21

https://help.salesforce.com/articleView?id=000351980&language=pt_BR&mode=1&type=1
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_classes_restful_crypto.htm?search_text=crypto#apex_classes_restful_crypto


Customer 360 Audiences: Gerenciamento de dados do cliente em tempo
real que gera engajamento
O Customer 360 Audiences é uma ferramenta de ativação, segmentação e gerenciamento de dados que permite a personalização e
engajamento. Usando uma série de soluções, é possível obter uma única visualização acionável do seu cliente criada na plataforma de
clientes nº 1 no mundo.

Confira os recursos e atualizações mais recentes do Customer 360 Data Audiences: Notas de versão do Customer 360 Audiences.

Customer 360 Data Manager: Conecte origens de dados para criar uma
única visão do seu cliente
Conecte todos os dados de seus clientes em sua empresa, incluindo várias organizações da Salesforce, instâncias do Commerce Cloud
B2C e até mesmo origens de dados fora do Salesforce. Crie perfis globais, mapeie objetos e campos entre origens de dados usando o
Modelo de informações de nuvem e use componentes da Web do Lightning para criar experiências integradas.

Confira os recursos e atualizações mais recentes do Customer 360 Data Manager: Notas de versão do Customer 360 Data Manager.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: fundamentos do Customer 360 Data Manager

Trailhead: introdução ao Customer 360 Data Manager

Identidade para clientes e parceiros: Verificação de identidade por SMS,
verificação de alteração de endereço de email (atualização) e modelos
de email personalizáveis
Permita que seus usuários verifiquem a identidade para autenticação multifator por mensagem de texto. Quando um membro da
comunidade muda de endereço de email, ele deve verificar a alteração por emails enviados aos endereços novos e antigos. E você pode
personalizar as notificações por email que envia a eles.

NESTA SEÇÃO:

Permita que usuários, clientes e parceiros da comunidade verifiquem as respectivas identidades com o SMS

Distribuir autenticação multifator a seus usuários pode ser um processo complexo. Facilite a tarefa com a autenticação multifator
por SMS. Fazer login com segurança é tão fácil quanto receber uma mensagem de texto.

Exigir verificação quando usuários da comunidade, parceiros e clientes mudam de endereço de email (atualização)

Essa atualização de segurança requer que os usuários externos confirmem suas alterações de endereço de email da comunidade.

Dê seu toque pessoal nos emails de verificação de alteração de endereço de email da comunidade

Quando um membro da comunidade do Lightning mudar o endereço de email, ele receberá dois emails de segurança: um para o
endereço de email antigo e outro para o novo. Personalize os emails recebidos usando os modelos de Verificação de alteração de
endereço de email novo e antigo.

535

Customer 360 Audiences: Gerenciamento de dados do
cliente em tempo real que gera engajamento

Notas da versão do Salesforce Winter '21

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=c360audiences_release_notes.htm&language=pt_BR#c360audiences_release_notes
https://help.salesforce.com/articleView?id=c360dm_release_notes.htm&language=pt_BR
https://help.salesforce.com/articleView?id=c360_basics.htm&type=5&language=pt_BR
https://trailhead.salesforce.com/pt-BR/content/learn/trails/get-started-with-customer-360-data-manager


Permita que usuários, clientes e parceiros da comunidade verifiquem as respectivas
identidades com o SMS
Distribuir autenticação multifator a seus usuários pode ser um processo complexo. Facilite a tarefa com a autenticação multifator por
SMS. Fazer login com segurança é tão fácil quanto receber uma mensagem de texto.

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: Clientes que possuem uma licença de Complemento de Crédito de verificação de identidade podem usar a autenticação multifator
por SMS.

Como: Entre em contato com o suporte ao cliente Salesforce para habilitar a autenticação multifator por SMS. Então habilite Permitir a
usuários externos verificar a identidade por texto (SMS) em perfis e conjuntos de permissões. Se essa configuração for habilitada e um
usuário precisar concluir um desafio de autenticação multifator, mas não tiver nenhum verificador inscrito, ele será solicitado a verificar
seu número de telefone celular.

Nota:  SMS não é tão seguro quanto outros métodos de autenticação multifator. Tenha cautela ao habilitar essa permissão.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Licenças do Salesforce Identity (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de versão)

Exigir verificação quando usuários da comunidade, parceiros e clientes mudam de
endereço de email (atualização)
Essa atualização de segurança requer que os usuários externos confirmem suas alterações de endereço de email da comunidade.

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

Quando: A Salesforce impõe essa atualização na Spring '21. Para obter a data principal de upgrade de versão para a sua instância, acesse
Status de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção.

Quem: Essa atualização de versão é para todas as comunidades do Salesforce Lightning.

Por quê: Essa atualização habilita automaticamente as configurações de Exigir email para a configuração de alterações de endereço de
email em todas as organizações. Os clientes podem recusar desabilitando essa configuração.

Como: Quando um usuário muda um endereço de email, é enviado um email para o novo endereço para confirmação. Depois que o
usuário clica no link de confirmação na mensagem, a mudança de endereço entra em vigor.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações de versão

Dê seu toque pessoal nos emails de verificação de alteração de endereço de email
da comunidade
Quando um membro da comunidade do Lightning mudar o endereço de email, ele receberá dois emails de segurança: um para o
endereço de email antigo e outro para o novo. Personalize os emails recebidos usando os modelos de Verificação de alteração de
endereço de email novo e antigo.

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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Como: Para personalizar os emails que os usuários recebem ao alterar o endereço de email, use os novos modelos no espaços de trabalho
da comunidade. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Modelos de email clássicos  e selecione Modelos de email
clássicos. Selecione qualquer uma das comunidades: Email novo – verificação de alteração de email ou as comunidades: Email antigo
– modelo de verificação de alteração de email.

Exemplo:

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Modelo de alteração de endereço de email (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização de
versão)

Conformidade de dados e privacidade: Centro de privacidade e fluxo de
eventos de consentimento
Use o Centro de privacidade do Salesforce para atender às solicitações do cliente e as leis de privacidade de dados, como o Regulamento
Geral de Proteção de Dados (RGPD), com dois recursos personalizáveis. Monitore sem esforço alterações a informações de consentimento
e contato em todos os objetos centrais com o Fluxo de eventos de consentimento.

NESTA SEÇÃO:

Gerencie com segurança dados do cliente usando o Centro de privacidade do Salesforce Customer 360

Use um aplicativo para criar facilmente políticas que gerenciam como sua organização do Salesforce retém, exclui, anonimiza e
envia cópias dos dados do cliente. O Centro de privacidade do Salesforce Customer 360 o ajuda a atender às solicitações do cliente
e a cumprir as leis de privacidade de dados, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), com recursos personalizáveis.

Monitore alterações ao consentimento com o Fluxo de eventos de consentimento

Receba notificações sobre alterações a informações de consentimento ou contato em todos os objetos centrais em um único fluxo.
Eventos capturados no Fluxo de eventos de consentimento ficam visíveis por 24 horas.
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Gerencie com segurança dados do cliente usando o Centro de privacidade do
Salesforce Customer 360
Use um aplicativo para criar facilmente políticas que gerenciam como sua organização do Salesforce retém, exclui, anonimiza e envia
cópias dos dados do cliente. O Centro de privacidade do Salesforce Customer 360 o ajuda a atender às solicitações do cliente e a cumprir
as leis de privacidade de dados, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), com recursos personalizáveis.

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

Por quê: Gerencie por quanto tempo sua organização mantém as informações de identificação pessoal (PII) dos clientes usando políticas
de retenção de dados. Crie políticas de direito de ser esquecido que automatizam como os dados são anonimizados ou excluídos de
sua organização. Para atender aos direitos de dados dos clientes, crie políticas com o recurso Solicitação de acesso do titular dos dados
que identificam e estejam em conformidade com os dados de PII do cliente. Em seguida, envie de forma segura uma cópia de todos os
dados de PII de sua organização para seu cliente com a API de portabilidade.

Como: A Central de privacidade do Customer 360 está disponível como uma assinatura de complemento. Entre em contato com a
Salesforce para habilitá-la, em seguida, abra o Centro de privacidade do Customer 360 a partir do Iniciador de aplicativos.

Monitore alterações ao consentimento com o Fluxo de eventos de consentimento
Receba notificações sobre alterações a informações de consentimento ou contato em todos os objetos centrais em um único fluxo.
Eventos capturados no Fluxo de eventos de consentimento ficam visíveis por 24 horas.

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

Quem: Para usar esse recurso, você precisa da permissão ReadAllData ou PrivacyDataAccess.

Como: Habilite o recurso Fluxo de eventos de consentimento para a sua organização, então assine o canal Evento de consentimento
para receber notificações sobre alterações a objetos. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Plataforma de privacidade
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de dados  e selecione Fluxo de eventos de consentimento. Marque a caixa ao lado de Usar o fluxo de eventos de consentimento.
O Fluxo de eventos de consentimento envia notificações ao canal /event/ConsentEvent.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor: Inscrever-se em eventos de plataforma (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Guia do desenvolvedor: Suporte para objeto de evento de alteração (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização
da versão)

Implantação: Novos componentes do conjunto de alterações

Envie personalizações de uma organização para outra adicionando esses componentes a conjuntos de alterações.

NESTA SEÇÃO:

Novos componentes do conjunto de alterações

Os componentes disponíveis para conjuntos de alterações variam por edição. Esses componentes agora estão disponíveis para
conjuntos de alterações.

Novos componentes do conjunto de alterações
Os componentes disponíveis para conjuntos de alterações variam por edição. Esses componentes agora estão disponíveis para conjuntos
de alterações.

Permita URL para redirecionamentos
Representa um URL confiável fora do domínio do Salesforce ao qual os links podem redirecionar usuários sem mostrar a mensagem
"saindo do Salesforce".

Implantação de menu do canal
Representa a implantação de um menu de canal (como telefone ou chat pela web) para uma Salesforce Community ou Site.

Índice personalizado
Representa um índice personalizado usado para melhorar o desempenho de consultas SOQL.

Desenvolvimento: Crie o seu próprio aplicativo Salesforce

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

NESTA SEÇÃO:

Componentes do Lightning: Botões personalizados para o componente de base lightning-input-rich-text, pacotes de segunda
geração dão suporte a canais de mensagens do Lightning

Adicione botões personalizados ao componente de base de rich text de entrada (beta). Pacotes de segunda geração agora dão
suporte a canais de mensagens do Lightning.
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Einstein Vision and Language: reconhecimento de imagens e processamento de linguagem natural

Você não é um cientista de dados ou especialista em aprendizagem de máquina, mas quer integrar AI aos seus aplicativos? Use as
APIs do Einstein Vision and Language para habilitar facilmente a AI nos seus aplicativos, com reconhecimento de imagens e
processamento de linguagem natural. Usando as APIs do Einstein Vision, você pode utilizar classificadores pré-treinados ou treinar
seus classificadores personalizados para resolver uma grande variedade de casos de uso de reconhecimento de imagens. Com as
APIs do Einstein Language, você pode aproveitar o poder do processamento de linguagem natural para analisar texto e inferir o
sentimento ou a intenção que ele expressa. Torne seus aplicativos mais inteligentes e pareça um gênio, tudo ao mesmo tempo.

Visualforce: Canais de mensagens do Lightning em pacotes de segunda geração e URLs reduzidos

Agora você pode incluir canais de mensagens em pacotes de segunda geração. A atualização de versão que remove nomes de
instância de alguns URLs é ativada na Summer '21.

Apex

Evite exceções de ponteiro nulo usando o operador de navegação segura (?.). Faça atualizações parciais ou completas a um recurso
em um serviço Web HTTP especificando o método PATCH na classe HttpRequest. Crie, configure e envie notificações
personalizadas diretamente do Apex code usando a classe Messaging.CustomNotification. Detecte o contexto de
tempo de execução do Apex usando os valores RequestId e Quiddity. Melhore o teste do Apex com os novos métodos de erro de
SObject. O método Database.deleteImmediate()  agora dá suporte a exclusões em lote de até 50 mil registros de objeto
grande de uma só vez. A anotação @namespaceAccessible  fornece suporte aprimorado para acessar o Apex em pacotes
de segunda geração.

API

Na API versão 50.0, use o novo recurso /composite/graph.

Empacotamento: Visualizações de ancestrais do pacote, versões de pacote indesejadas podem ser excluídas, atualizações por push
estão disponíveis ao público em geral

Use o Salesforce CLI para visualizar a árvore de ancestrais do seu pacote. Exclua versões de pacotes gerenciados de segunda geração
ou desbloqueados indesejadas e não liberadas. Especifique um usuário para receber notificações por email para erros de pacote.
Atualizações por push estão disponíveis ao público em geral para pacotes gerenciados de segunda geração e desbloqueados.

Organizações teste: Formato da organização e novos recursos

Uma organização teste é um ambiente dedicado e configurável do Salesforce que pode ser rapidamente executado para diferentes
propósitos. Ela pode ser seu próprio ambiente de desenvolvimento pessoal ou você pode criar uma organização 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. Adicionamos continuamente suporte
para novos recursos.

Ferramentas de desenvolvimento de plataforma

Crie aplicativos de modo colaborativo e entregue continuamente com o Salesforce Developer Experience (DX), a experiência aberta
e integrada que torna fácil o desenvolvimento na Customer 360 Platform. O conjunto de ferramentas Salesforce DX inclui Extensões
do Salesforce para o Visual Studio Code e o Salesforce CLI. Escolha a ferramenta que funciona melhor para a sua equipe e atende às
suas necessidades de negócio. Nós lançamos novas versões de ambas as ferramentas semanalmente.

Lightning Design System: Ganchos de estilo e outros aprimoramentos de esquema de componente

O Salesforce Lightning Design System (SLDS) inclui os recursos para criar interfaces do usuário consistentes com os princípios, a
linguagem de design e as melhores práticas do Salesforce Lightning. Nesta versão, implementamos ganchos de estilo para que você
possa personalizar os estilos de componente para a sua marca.

Parceiros de AppExchange: Liste o resumo da atividade por região no modo de simulação e análise de mercado na Análise de
aplicativo do AppExchange

Veja que locais promovem atividade usando o Resumo da atividade de análise de mercado por região. Teste as integrações
personalizadas com o modo de simulação de Análise de aplicativo.

540

Desenvolvimento: Crie o seu próprio aplicativo SalesforceNotas da versão do Salesforce Winter '21



Captura de alteração de dados: Aprimoramento de evento (beta) e mais suporte para objeto

Aprimore suas mensagens de evento com campos e receba notificações de alterações para mais objetos.

Eventos da plataforma: Gerenciamento de assinatura e monitoramento de uso

Gerencie suas assinaturas do acionador do Apex usando a interface do usuário, monitore métricas de uso e acompanhe o status de
publicação de evento (beta).

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: Botões personalizados para o componente
de base lightning-input-rich-text, pacotes de segunda geração
dão suporte a canais de mensagens do Lightning
Adicione botões personalizados ao componente de base de rich text de entrada (beta). Pacotes de segunda geração agora dão suporte
a canais de mensagens do Lightning.

Nota:  Procurando Componentes da Web do Lightning novos e alterados, componentes Aura e interfaces de componente Aura?
Consolidamos as listas de itens novos e alterados no fim da seção Desenvolvimento.

NESTA SEÇÃO:

Adicione botões personalizados ao componente de base lightning-input-rich-text (beta)

Você pode adicionar botões para realizar ações que você define, como inserir um modelo de email, aplicar formatos ou adicionar
um link para suas perguntas frequentes. Você pode, inclusive, abrir um pop-up usando um botão personalizado. Defina um botão
personalizado usando dois novos componentes juntos, aninhados no componente lightning-input-rich-text.

Pacotes de segunda geração dão suporte a canais de mensagens do Lightning

Componentes do Lightning usam canais de mensagem para comunicação pelo Serviço de mensagens do Lightning. Agora você
pode incluir canais de mensagens em pacotes de segunda geração.

Aumentar o tempo limite para armazenamento em cache no lado do cliente

Quando um componente é gerado no servidor para metadados, a página é carregada de um cache no lado do cliente do banco de
dados indexado. O tempo limite de cache no lado do cliente aumentou de 15 minutos para 8 horas com um intervalo de atualização
de 15 minutos. Esse tempo limite maior pode resultar em carregamentos de página mais rápidos para usuários que inicializam o
aplicativo com frequência ou clicam em links fora do aplicativo para abrir uma nova janela ou guia do navegador no Lightning
Experience.

Componentes do Aura no namespace ui estão sendo descontinuados

O suporte aos componentes descontinuados termina em 1º de maio de 2021.

Alterações na API do DOM podem requerer atualizações de teste da UI

O conteúdo e a estrutura de HTML, CSS e DOM podem mudar a qualquer momento e não podem ser considerados uma API estável.
Testes automatizados da UI que usam ferramentas como o Selenium WebDriver para chegar às partes internas do componente
requerem sua manutenção contínua. Estamos aqui para ajudá-lo a adaptar seus testes automatizados de UI para esta versão.

Desenvolva componentes da tela de fluxo que funcionem para vários objetos (disponível ao público em geral)

Agora você pode criar componentes da tela de fluxo reutilizáveis que usem os tipos de dados sObject  e SObject[]  genéricos.
Crie um componente que funcione para vários objetos, em vez de uma para cada objeto individual. Por exemplo, você pode criar
um componente de tabela de dados que funcione com qualquer coleção de registros, de contas e contatos a objetos personalizados.
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Criar editores de propriedade personalizados para componentes da Web do Lightning (disponível ao público em geral)

Crie um editor de propriedade personalizado que facilite a configuração de um componente de tela de fluxo no Flow Builder para
administradores. O editor de propriedade personalizado é apenas um componente da Web do Lightning.

criarCriar editores de propriedade personalizada que usam entradas genéricas de SObject e SObject[] em fluxos

Agora você pode criar editores de propriedade personalizada para ações invocáveis personalizadas e componentes da tela que usam
os tipos de dados genéricos sObject  e sObject[].

Descontinuação do playground de componentes da Web do Lightning

Planejamos descontinuar o Playground de Componentes da Web do Lightning em 1º de fevereiro de 2021. Em vez disso, você pode
desenvolver componentes da Web do Lightning localmente usando o Servidor de desenvolvimento local (Beta). O Desenvolvimento
local permite que você crie, execute e teste seus componentes da Web do Lightning sem implantar seu código em uma organização
do Salesforce.

Atualizações de versão: Imposição para acesso baseado em perfil para classes do Apex @AuraEnabled e mais

Estamos impondo duas atualizações de versão para classes do Apex contendo métodos @AuraEnabled. Também há uma nova
atualização de versão para Habilitar recursos estáticos seguros para componentes do Lightning.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de componentes da Web do Lightning

Guia do desenvolvedor de componentes Aura do Lightning

Adicione botões personalizados ao componente de base
lightning-input-rich-text  (beta)
Você pode adicionar botões para realizar ações que você define, como inserir um modelo de email, aplicar formatos ou adicionar um
link para suas perguntas frequentes. Você pode, inclusive, abrir um pop-up usando um botão personalizado. Defina um botão personalizado
usando dois novos componentes juntos, aninhados no componente lightning-input-rich-text.

Nota:  Como um recurso beta, Botões personalizados para lightning-input-rich-text  é uma prévia e não faz parte
dos "Serviços" estipulados no seu contrato de assinatura mestre com a Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome
suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a
disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse
recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe
suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas
de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da
Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso. Você pode fornecer feedback e sugestões para Botões personalizados
para lightning-input-rich-text  no grupo Desenvolvimento de componentes do Lightning na Trailblazer Community.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, a comunidades do Lightning e ao aplicativo Salesforce.

Como: No seu componente lightning-input-rich-text, coloque um componente
lightning-rich-text-toolbar-button-group  em um slot chamado toolbar  para conter seus botões personalizados.
Coloque um componente lightning-rich-text-toolbar-button  para cada botão personalizado dentro do componente
lightning-rich-text-toolbar-button-group.

No componente lightning-rich-text-toolbar-button, exiba um ícone de utilitário no botão usando o atributo
icon-name  e especifique onclick  para a ação do botão.

O lightning-rich-text-toolbar-button  fornece os métodos showPopup()  e closePopup(), que você pode
usar no manipulador de botões para abrir e fechar uma pop-up. Forneça o conteúdo do pop-up aninhando componentes dentro do
lightning-rich-text-toolbar-button.
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Este exemplo adiciona um botão personalizado para aplicar o estilo code-block. O componente lightning-input-rich-text
não inclui code-block  por padrão. O atributo formats  deve especificar todos os formatos a permitir no editor de rich text,
incluindo code-block.

<template>
<lightning-input-rich-text formats="font, bold, italic, underline, strike,
list, indent, align, link, image, clean, code, code-block, color, background, header">

<lightning-rich-text-toolbar-button-group slot="toolbar" aria-label="First group">

<lightning-rich-text-toolbar-button
icon-name="utility:insert_tag_field"
icon-alternative-text="Code Block"
onclick={handleCodeBlockButtonClick}>

</lightning-rich-text-toolbar-button>
</lightning-rich-text-toolbar-button-group>

</lightning-input-rich-text>
</template>

O manipulador de botão obtém o formato que está aplicado no momento e então marca ou desmarca o formato code-block
usando o método setFormat().

import { LightningElement } from 'lwc';

export default class CustomButtonDemo extends LightningElement {
handleCodeBlockButtonClick() {

const inputRichText = this.template.querySelector('lightning-input-rich-text');
let format = inputRichText.getFormat();

// Set or unset code-block format based on format on current selection
if (format['code-block']) {

inputRichText.setFormat({ 'code-block': false });
} else {

inputRichText.setFormat({ 'code-block': true });
}

}
}

CONSULTE TAMBÉM:

Referência do componente: lightning-input-rich-text (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Pacotes de segunda geração dão suporte a canais de mensagens do Lightning
Componentes do Lightning usam canais de mensagem para comunicação pelo Serviço de mensagens do Lightning. Agora você pode
incluir canais de mensagens em pacotes de segunda geração.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de componentes da Web do Lightning: Comunicação entre o DOM com o Serviço de mensagens do Lightning
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Aumentar o tempo limite para armazenamento em cache no lado do cliente
Quando um componente é gerado no servidor para metadados, a página é carregada de um cache no lado do cliente do banco de
dados indexado. O tempo limite de cache no lado do cliente aumentou de 15 minutos para 8 horas com um intervalo de atualização
de 15 minutos. Esse tempo limite maior pode resultar em carregamentos de página mais rápidos para usuários que inicializam o aplicativo
com frequência ou clicam em links fora do aplicativo para abrir uma nova janela ou guia do navegador no Lightning Experience.

Componentes do Aura no namespace ui  estão sendo descontinuados
O suporte aos componentes descontinuados termina em 1º de maio de 2021.

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 móvel.

Quando: O suporte aos componentes descontinuados do Aura no namespace ui  termina em 1º de maio de 2021. Você pode continuar
usando esses componentes depois de 1º de maio de 2021, mas não aceitaremos casos de suporte relacionados a eles após essa data.

Por quê: Descontinuar nossos componentes legados nos permite focar em componentes que correspondem aos padrões da Web mais
recentes em desempenho, acessibilidade, experiência do usuário e internacionalização.

Como: Substitua os componentes descontinuados pelas suas contrapartes no namespace lightning. Esses componentes são mais
rápidos, mais eficientes e implementam o estilo do Sistema de design do Lightning pronto para uso.

Nota:  Os componentes no namespace do lightning  estão disponíveis em duas versões: como componentes do Aura e
como componentes da Web do Lightning. Recomendamos usar componentes da Web do Lightning sempre que possível. 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. Consulte o Guia do desenvolvedor de componentes da Web do Lightning para
obter mais informações.

Os componentes do Aura descontinuados e suas alternativas recomendadas são listados a seguir.

ui:actionMenuItem
Use lightning:menuItem  com lightning:buttonMenu  em vez disso.

ui:button
Use lightning:button, lightning:buttonIcon  ou lightning:buttonIconStateful. Para grupos de
botões, use lightning:buttonGroup.

ui:checkboxMenuItem
Use lightning:menuItem  com lightning:buttonMenu  em vez disso.

ui:inputCheckbox
Use lightning:input  com o tipo checkbox, toggle  ou checkbox-button  em vez disso. Para grupos de caixas
de seleção, use lightning:checkboxGroup.

ui:inputCurrency
Use lightning:input  com o tipo number  e o formatador currency  em vez disso.

ui:inputDate
Use lightning:input  com o tipo date  em vez disso.

ui:inputDateTime
Use lightning:input  com o tipo datetime  em vez disso.

ui:inputDefaultError
Use lightning:input  com validação de campo integrada em vez disso.
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ui:inputEmail
Use lightning:input  com o tipo email  em vez disso.

ui:inputNumber
Use lightning:input  com o tipo number  em vez disso.

ui:inputPhone
Use lightning:input  com o tipo phone  em vez disso.

ui:inputRadio
Use lightning:input  com o tipo radio  em vez disso. Para grupos de seletores, use lightning:radioGroup.

ui:inputRichText
Use lightning:inputRichText.

ui:inputSecret
Use lightning:input  com o tipo password  em vez disso.

ui:inputSelect
Use lightning:select  ou lightning:combobox  em vez disso.

ui:inputSelectOption
Use lightning:select  ou lightning:combobox  em vez disso.

ui:inputText
Use lightning:input  com text  em vez disso.

ui:inputTextArea
Use lightning:textarea  em vez disso.

ui:inputURL
Use lightning:input  com o tipo url  em vez disso.

ui:menu
Use lightning:buttonMenu  em vez disso.

ui:menuItem
Use lightning:menuItem  com lightning:buttonMenu  em vez disso.

ui:menuItemSeparator
Use lightning:menuDivider  com lightning:buttonMenu  em vez disso.

ui:menuList
Use lightning:buttonMenu  em vez disso.

ui:menuTrigger
Use lightning:buttonMenu  em vez disso.

ui:menuTriggerLink
Use lightning:buttonMenu  em vez disso.

ui:message
Use lightning:notificationsLibrary  em vez disso.

ui:outputCheckbox
Use lightning:input  com o tipo checkbox  e defina readonly  como true.

ui:outputCurrency
Use lightning:formattedNumber  com style  definido como currency.

ui:outputDate
Use lightning:formattedDateTime  em vez disso.
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ui:outputDateTime
Use lightning:formattedDateTime  ou lightning:formattedTime  em vez disso.

ui:outputEmail
Use lightning:formattedEmail  em vez disso.

ui:outputNumber
Use lightning:formattedNumber  em vez disso.

ui:outputPhone
Use lightning:formattedPhone  em vez disso.

ui:outputRichText
Use lightning:formattedRichText  em vez disso.

ui:outputText
Use lightning:formattedText  em vez disso.

ui:outputTextArea
Use lightning:formattedText  em vez disso.

ui:outputURL
Use lightning:formattedUrl  em vez disso.

ui:radioMenuItem
Use lightning:menuItem  com lightning:buttonMenu  em vez disso.

ui:spinner
Use lightning:spinner  em vez disso.

Alterações na API do DOM podem requerer atualizações de teste da UI
O conteúdo e a estrutura de HTML, CSS e DOM podem mudar a qualquer momento e não podem ser considerados uma API estável.
Testes automatizados da UI que usam ferramentas como o Selenium WebDriver para chegar às partes internas do componente requerem
sua manutenção contínua. Estamos aqui para ajudá-lo a adaptar seus testes automatizados de UI para esta versão.

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

Por quê: Estamos destacando a fragilidade desses testes devido a alterações, em particular conforme o Lightning Experience continua
a evoluir com padrões da Web modernos. Entendemos o valor que vocês obtêm com testes automatizados da interface do usuário e o
fardo que a manutenção dessas alterações impõe a vocês. O Salesforce nunca garantiu compatibilidade com versões anteriores de HTML,
CSS ou DOM.

Como: Você pode encontrar problemas em seus testes de IU automatizados, como localizadores para listas relacionadas, botões de
ação rápida, links rápidos, listas de opções e calendários corrompidos. Para obter recomendações sobre como corrigir problemas, consulte
o grupo de comunidades Trailblazers de automação de teste.

Desenvolva componentes da tela de fluxo que funcionem para vários objetos
(disponível ao público em geral)
Agora você pode criar componentes da tela de fluxo reutilizáveis que usem os tipos de dados sObject  e SObject[]  genéricos.
Crie um componente que funcione para vários objetos, em vez de uma para cada objeto individual. Por exemplo, você pode criar um
componente de tabela de dados que funcione com qualquer coleção de registros, de contas e contatos a objetos personalizados.
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Onde: Essa alteração se aplica a componentes da Web do Lightning no Lightning Experience.

CONSULTE TAMBÉM:

Crie componentes da tela de fluxo que funcionem para vários objetos (disponível ao público em geral)

Criar editores de propriedade personalizados para componentes da Web do Lightning
(disponível ao público em geral)
Crie um editor de propriedade personalizado que facilite a configuração de um componente de tela de fluxo no Flow Builder para
administradores. O editor de propriedade personalizado é apenas um componente da Web do Lightning.

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

Como:  Consulte Desenvolver editores de propriedade personalizados para o Flow Builder no Guia do desenvolvedor de componentes da
Web do Lightning.

CONSULTE TAMBÉM:

Configure mais facilmente componentes de tela de fluxo personalizados (disponível ao público em geral)

criarCriar editores de propriedade personalizada que usam entradas genéricas de
SObject e SObject[] em fluxos
Agora você pode criar editores de propriedade personalizada para ações invocáveis personalizadas e componentes da tela que usam
os tipos de dados genéricos sObject  e sObject[].

Onde: Essa alteração se aplica a componentes da Web do Lightning no Lightning Experience.

Como: Para fornecer dados sobre entradas genéricas de sObject, use a nova interface genericTypeMappings  incluindo @api
genericTypeMappings  em seu componente de editor de propriedade personalizada.

Para relatar alterações nos valores de entrada para o Flow Builder, use o novo tipo de evento
configuration_editor_generic_type_mapping_changed.

CONSULTE TAMBÉM:

Configurar ações e componentes de tela de fluxo personalizados que funcionem em diversos objetos mais facilmente

Guia do desenvolvedor de componentes da Web do Lightning: Desenvolver editores de propriedade personalizados para o Flow Builder

Descontinuação do playground de componentes da Web do Lightning
Planejamos descontinuar o Playground de Componentes da Web do Lightning em 1º de fevereiro de 2021. Em vez disso, você pode
desenvolver componentes da Web do Lightning localmente usando o Servidor de desenvolvimento local (Beta). O Desenvolvimento
local permite que você crie, execute e teste seus componentes da Web do Lightning sem implantar seu código em uma organização
do Salesforce.

Quando: O Playground será descontinuado em 1º de fevereiro de 2021. Todos os projetos salvos serão excluídos permanentemente.

Por quê: O Servidor de desenvolvimento local já está acoplado com suas ferramentas para desenvolvedores do Salesforce DX como
um plug-in do Salesforce CLI. Além disso, ele está totalmente integrado com Extensões do Salesforce para VS Code.
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No entanto, se você gostaria de editar e visualizar seus componentes em um navegador, poderá usar uma solução de terceiros, como
webcomponents.dev. Ele oferece suporte aos mesmos tipos de componentes que Playground.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de componentes da Web do Lightning: Desenvolver componentes da Web do Lightning localmente (Beta)

Atualizações de versão: Imposição para acesso baseado em perfil para classes do
Apex @AuraEnabled  e mais
Estamos impondo duas atualizações de versão para classes do Apex contendo métodos @AuraEnabled. Também há uma nova
atualização de versão para Habilitar recursos estáticos seguros para componentes do Lightning.

NESTA SEÇÃO:

Restringir o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários convidados e do portal com base no perfil do usuário (atualização,
imposta)

Essa atualização proporciona maior controle sobre quais usuários convidados, do portal ou da comunidade podem acessar classes
do Apex contendo métodos @AuraEnabled. Adicione acesso ao perfil de usuário convidado a qualquer classe do Apex
@AuraEnabled  usada por uma comunidade ou portal. Quando essa atualização for ativada, um usuário convidado, do portal
ou da comunidade poderá acessar um método do Apex @AuraEnabled  apenas quando o perfil do usuário permitir acesso à
classe do Apex. Essa atualização será imposta na versão Winter '21.

Restringir o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários autenticados com base no perfil do usuário (atualização, imposta)

Essa atualização proporciona maior controle sobre quais usuários autenticados podem acessar classes do Apex contendo métodos
@AuraEnabled. Quando essa atualização é imposta, um usuário autenticado poderá acessar um método do Apex
@AuraEnabled  apenas quando o perfil do usuário permitir acesso à classe do Apex. Essa atualização será imposta na versão
Winter '21.

Habilite as verificações de acesso de dependência em componentes do Lightning (atualização, descontinuada)

Essa atualização foi descontinuada e não exige mais nenhuma ação adicional.

Usar "with sharing" em controladores do Apex @AuraEnabled com compartilhamento implícito (atualização, adiada)

Essa atualização foi adiada para a Spring '21. Ela estava programada para ativação automática (imposição) na versão Spring '20. Esta
atualização altera o comportamento de controladores @AuraEnabled  do Apex que não especificam with sharing  ou
without sharing  para with sharing  por padrão. Essa atualização se aplica apenas a organizações criadas após a versão
Spring '18 ou a organizações que ativaram a atualização descontinuada Usar without sharing  para controladores do Apex
@AuraEnabled  com compartilhamento implícito, que tinha o efeito oposto e definia o padrão como without sharing.
As organizações criadas antes da versão Spring '18 já definem como padrão with sharing. Essas organizações não identificar
a atualização críticaa menos que tenham habilitado a atualização without sharing  agora descontinuada.

Desabilitar o acesso a métodos não globais de controlador do Apex em pacotes gerenciados (atualização, adiada)

Esta atualização foi adiada para a versão Summer '21. Ela estava programada para ativação automática (imposição) na versão Winter
'20. Essa atualização corrige os controles de acesso nos métodos de controlador do Apex em pacotes gerenciados. Quando essa
atualização é ativada, somente métodos marcados com o modificador de acesso global  podem ser acessados por componentes
do Aura de fora do namespace do pacote. Esses controles de acesso evitam o uso de métodos de API incompatíveis que o autor do
pacote não pretendia disponibilizar para acesso global.

Aplicar modificadores de acesso em propriedades do Apex na marcação de componente do Lightning (atualização, adiada)

Esta atualização foi adiada para a versão Summer '21. Ela estava programada para ativação automática (imposição) na versão Summer
'20. Essa atualização torna os componentes do Lightning consistentes com o uso de propriedades do Apex em outros contextos.
Por exemplo, uma expressão de marcação não pode mais acessar uma propriedade do Apex com um getter do Apex privado.

548

Componentes do Lightning: Botões personalizados para o
componente de base lightning-input-rich-text, pacotes de

segunda geração dão suporte a canais de mensagens do
Lightning

Notas da versão do Salesforce Winter '21

https://webcomponents.dev/org/lwc
https://developer.salesforce.com/docs/component-library/documentation/en/lwc/lwc.get_started_local_dev


Prevenir a criação de expressões de função em componentes do Aura criados dinamicamente (atualização, adiada)

Essa atualização foi adiada para a Spring '21. Ela estava programada para ativação automática (imposição) na versão Winter '21. Para
melhorar a segurança e a estabilidade, essa atualização impede que os valores de atributo passados para
$A.createComponent()  ou $A.createComponents()  sejam interpretados como expressões de função do Aura.

Habilitar recursos estáticos seguros para componentes do Lightning (atualização, adiada)

Esta atualização foi adiada para a versão Summer '21. Ela estava programada para ativação automática (imposição) na versão Spring
'21. Para melhorar a segurança, essa atualização atende a todos os recursos estáticos do domínio do Visualforce, em vez do domínio
do Lightning. Essa alteração impede que um script incluso em um recurso estático acesse o documento no domínio do Lightning
devido à política de segurança de mesma origem.

Restringir o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled  para usuários convidados e do portal com
base no perfil do usuário (atualização, imposta)
Essa atualização proporciona maior controle sobre quais usuários convidados, do portal ou da comunidade podem acessar classes do
Apex contendo métodos @AuraEnabled. Adicione acesso ao perfil de usuário convidado a qualquer classe do Apex @AuraEnabled
usada por uma comunidade ou portal. Quando essa atualização for ativada, um usuário convidado, do portal ou da comunidade poderá
acessar um método do Apex @AuraEnabled  apenas quando o perfil do usuário permitir acesso à classe do Apex. Essa atualização
será imposta na versão Winter '21.

Onde: Essa alteração se aplica aos componentes do Aura, aos componentes da Web do Lightning e a fluxos em comunidades do
Lightning, portais e Sites do Salesforce.

Quando: Essa atualização foi criada na versão Winter '20 e é imposta quando uma organização sandbox ou de produção é atualizada
para a Winter '21. A imposição começa para alguns sandboxes em domingo, 9 de agosto de 2020. Para obter a data principal de upgrade
de versão para a sua instância, acesse Status de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção.

Por quê: Quando essa atualização for ativada, um usuário convidado, do portal ou da comunidade poderá acessar um método do Apex
@AuraEnabled  apenas quando o perfil do usuário ou um conjunto de permissões permitir acesso à classe do Apex. Essa atualização
impõe restrições de conjunto de permissões e perfil de usuário para classes do Apex usadas por componentes da Web do Lightning e
do Aura.

Como: Para testar esta atualização, recomendamos trabalhar em um sandbox. Depois de 12 de agosto de 2020, você pode continuar
ativando ou desativando a atualização em Atualizações de versão em Configuração até a atualização ser imposta automaticamente
quando a sua organização for atualizada para a Winter '21.

1. Em Configuração, insira Atualizações de versão  na caixa Busca rápida.

2. Selecione Atualizações de versão.

3. Localize a opção Restringir acesso a métodos do Apex @AuraEnabled  para usuários convidados e do portal com base no perfil
do usuário e clique em Exibir detalhes ou em Introdução.

4. Teste se os componentes do Aura, os componentes da Web do Lightning e fluxos que você desenvolveu estão funcionando
corretamente para usuários convidados, do portal e da comunidade.
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Nota:  O Relatório de acesso do usuário convidado disponível neste pacote gerenciado pode ajudar você a identificar o acesso
do usuário convidado a classes do Apex.

CONSULTE TAMBÉM:

Restringir o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários autenticados com base no perfil do usuário (atualização, imposta)

Guia do desenvolvedor do Apex: Segurança de classe

Ajuda do Salesforce: Configurar o perfil de usuário convidado

Ajuda do Salesforce: Habilitar a interface de usuário de perfil aprimorado

Atualizações de versão

Restringir o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled  para usuários autenticados com base no
perfil do usuário (atualização, imposta)
Essa atualização proporciona maior controle sobre quais usuários autenticados podem acessar classes do Apex contendo métodos
@AuraEnabled. Quando essa atualização é imposta, um usuário autenticado poderá acessar um método do Apex @AuraEnabled
apenas quando o perfil do usuário permitir acesso à classe do Apex. Essa atualização será imposta na versão Winter '21.

Onde: Esta mudança vale para componentes da Web do Aura e do Lightning no Lightning Experience, no Salesforce Classic, em
comunidades do Lightning e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Quando: Essa atualização foi criada na versão Winter '20 e é imposta quando uma organização sandbox ou de produção é atualizada
para a Winter '21. A imposição começa para alguns sandboxes em domingo, 9 de agosto de 2020. Para obter a data principal de upgrade
de versão para a sua instância, acesse Status de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção.

Por quê: Essa atualização impõe restrições de conjunto de permissões e perfil de usuário para classes do Apex usadas por componentes
da Web do Lightning e do Aura.

Como: Para testar esta atualização, recomendamos trabalhar em um sandbox. Depois de 12 de agosto de 2020, você pode continuar
ativando ou desativando a atualização em Atualizações de versão em Configuração até a atualização ser imposta automaticamente
quando a sua organização for atualizada para a Winter '21.

1. Em Configuração, insira Atualizações de versão  na caixa Busca rápida.

2. Selecione Atualizações de versão.

3. Localize a opção Restringir acesso a Métodos do Apex @AuraEnabled  para usuários autenticados com base no perfil do usuário
e clique em Exibir detalhes ou em Introdução.

4. Teste se os componentes da Web personalizados do Aura ou do Lightning que você desenvolveu estão funcionando corretamente
para usuários autenticados.
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Nota:  A ferramenta de código aberto do AuraEnabled Scanner lista todas as classes do Apex na sua organização que contêm
um ou mais métodos @AuraEnabled. A ferramenta também identifica classes sem acesso concedido a um perfil ou
conjunto de permissões. Para obter mais informações, consulte este repositório do GitHub.

CONSULTE TAMBÉM:

Restringir o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários convidados e do portal com base no perfil do usuário (atualização,
imposta)

Guia do desenvolvedor do Apex: Segurança de classe

Desabilitar o acesso a métodos não globais de controlador do Apex em pacotes gerenciados (atualização, adiada)

Ajuda do Salesforce: Habilitar a interface de usuário de perfil aprimorado

Atualizações de versão

Habilite as verificações de acesso de dependência em componentes do Lightning (atualização,
descontinuada)
Essa atualização foi descontinuada e não exige mais nenhuma ação adicional.

Onde: Esta mudança vale para componentes do Aura e componentes da Web do Lightning no Lightning Experience, no Salesforce
Classic, em comunidades do Lightning e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Quando: Essa atualização foi descontinuada e não aparece mais na página de Atualização de versão em Configuração.

Por quê: Essa atualização afetava componentes fornecidos pela Salesforce e descobrimos uma solução alternativa que não exige
nenhuma ação da sua parte.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning Aura: Controle de acesso

Atualizações de versão

Usar "with sharing"  em controladores do Apex @AuraEnabled  com compartilhamento implícito
(atualização, adiada)
Essa atualização foi adiada para a Spring '21. Ela estava programada para ativação automática (imposição) na versão Spring '20. Esta
atualização altera o comportamento de controladores @AuraEnabled  do Apex que não especificam with sharing  ou without
sharing  para with sharing  por padrão. Essa atualização se aplica apenas a organizações criadas após a versão Spring '18 ou
a organizações que ativaram a atualização descontinuada Usar without sharing  para controladores do Apex @AuraEnabled
com compartilhamento implícito, que tinha o efeito oposto e definia o padrão como without sharing. As organizações criadas
antes da versão Spring '18 já definem como padrão with sharing. Essas organizações não identificar a atualização críticaa menos
que tenham habilitado a atualização without sharing  agora descontinuada.

Onde: Esta mudança vale para componentes da Web do Aura e do Lightning no Lightning Experience, no Salesforce Classic, em
comunidades do Lightning e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Quando: Essa atualização é imposta quando uma organização sandbox ou de produção é atualizada para a Spring '21. A imposição
começa para alguns sandboxes em 29 de novembro de 2020. Para obter a data principal de upgrade de versão para a sua instância,
acesse Status de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção.

Por quê: Uma classe do Apex @AuraEnabled  que não define explicitamente with sharing  ou without sharing  usa
um valor padrão ou implícito de with sharing. O objetivo da atualização descontinuada Usar without sharing  para
controladores do Apex @AuraEnabled  com compartilhamento implícito era tornar padrão os controladores do Apex para componentes
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do Aura usarem without sharing. Esse comportamento tornou os controladores do Apex consistentes em componentes do Aura
e páginas do Visualforce.

Após ampla avaliação, decidimos garantir que os componentes do Lightning sejam seguros por padrão. Por isso, criamos esta nova
atualização que usa with sharing  como padrão para classes do Apex @AuraEnabled  usadas por componentes da Web do
Aura ou do Lightning.

Classes do Apex geralmente são executadas no modo de sistema. Consequentemente, as credenciais do usuário atual não são usadas
para executar a lógica do Apex e as permissões e a segurança em nível de campo do usuário não são aplicadas automaticamente.

Você pode escolher se uma classe do Apex aplica regras de compartilhamento usando as palavras-chave with sharing  ou
without sharing. Aplicar regras de compartilhamento usando a palavra-chave with sharing  não aplica a segurança em
nível de campo e as permissões do usuário. Você deve aplicar manualmente a segurança em nível de campo e as permissões CRUD em
suas classes do Apex.

Como: A melhor maneira de se preparar para esta atualização é assegurar que todo o seu Apex code @AuraEnabled  controle
explicitamente o comportamento de compartilhamento usando as palavras-chave with sharing  ou without sharing. Se
todo o seu código @AuraEnabled  definir explicitamente o comportamento de compartilhamento, esta atualização não terá efeito.

Para testar esta atualização, recomendamos trabalhar em um sandbox. Depois de 29 de novembro de 2020, você pode continuar a ativar
ou desativar a atualização em Atualizações de versão em Configuração até a atualização ser imposta automaticamente quando a sua
organização for atualizada para a Spring '21.

1. Em Configuração, insira Atualizações de versão  na caixa Busca rápida.

2. Selecione Atualizações de versão.

3. Localize Usar with sharing  para controladores do Apex @AuraEnabled  com compartilhamento implícito e clique em
Exibir detalhes ou em Introdução.

4. Teste o comportamento de componentes que usam classes do Apex sem as palavras-chave with sharing  ou without
sharing.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Apex: Aplicação de regras de compartilhamento

Notas de versão Winter '20: Usar "without sharing" para controladores @AuraEnabled do Apex com compartilhamento implícito
(atualização crítica, descontinuada)

Atualizações de versão

Desabilitar o acesso a métodos não globais  de controlador do Apex em pacotes gerenciados
(atualização, adiada)
Esta atualização foi adiada para a versão Summer '21. Ela estava programada para ativação automática (imposição) na versão Winter '20.
Essa atualização corrige os controles de acesso nos métodos de controlador do Apex em pacotes gerenciados. Quando essa atualização
é ativada, somente métodos marcados com o modificador de acesso global  podem ser acessados por componentes do Aura de fora
do namespace do pacote. Esses controles de acesso evitam o uso de métodos de API incompatíveis que o autor do pacote não pretendia
disponibilizar para acesso global.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações com componentes do Aura no Lightning Experience, no Salesforce Classic e em todas as
versões do aplicativo Salesforce.

Quando: Essa atualização foi criada na versão Summer '17 e é imposta quando uma organização sandbox ou de produção é atualizada
para a Summer '21. A imposição começa para alguns sandboxes em domingo, 4 de abril de 2021. Para obter a data principal de upgrade
de versão para a sua instância, acesse Status de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção.
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Por quê: Quando adicionados a um pacote gerenciado, somente métodos de controlador do Apex marcados como global  estão
acessíveis a componentes do Aura fora do namespace do pacote gerenciado. Métodos marcados como public  em suas definições
do Apex estão acessíveis somente para componentes do Aura incluídos no namespace do pacote. Quando essa atualização é habilitada,
essas regras são impostas.

Antes dessa atualização, os componentes do Aura fora do namespace do pacote podiam acessar métodos não global  (métodos do
controlador do Apex não marcados com o modificador de acesso global).

Depois que essa atualização for ativada, se o código depender incorretamente de métodos não global  do Apex em um pacote
gerenciado, as ações de servidor que chamarem esses métodos falharão. Atualize seu código para usar somente os métodos de API
compatíveis fornecidos pelo pacote como métodos global.

Nota:  Um componente do Aura fora do pacote pode acessar um método do Apex público instalado de um pacote desbloqueado
não no namespace. O componente do Aura pode ser instalado de outro pacote ou criado na organização. Para acessar métodos
do Apex, um pacote desbloqueado sem namespace é tratado da mesma forma que um pacote não gerenciado.

Como: Para testar esta atualização, recomendamos trabalhar em um sandbox. Depois de 4 de abril de 2021, você pode continuar ativando
e desativando a atualização em Atualizações de versão, em Configuração, até a atualização ser imposta automaticamente quando a sua
organização for atualizada para a Summer '21.

1. Em Configuração, insira Atualizações de versão  na caixa Busca rápida.

2. Selecione Atualizações de versão.

3. Localize a opção Desabilitar acesso a métodos não globais  do controlador em Pacotes gerenciados e clique em Exibir detalhes
ou em Introdução.

4. Verifique se os componentes personalizados do Aura estão funcionando corretamente.

CONSULTE TAMBÉM:

Restringir o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários autenticados com base no perfil do usuário (atualização, imposta)

Atualizações de versão

Aplicar modificadores de acesso em propriedades do Apex na marcação de componente do
Lightning (atualização, adiada)
Esta atualização foi adiada para a versão Summer '21. Ela estava programada para ativação automática (imposição) na versão Summer
'20. Essa atualização torna os componentes do Lightning consistentes com o uso de propriedades do Apex em outros contextos. Por
exemplo, uma expressão de marcação não pode mais acessar uma propriedade do Apex com um getter do Apex privado.

Onde: Esta mudança vale para componentes da Web do Aura e do Lightning no Lightning Experience, no Salesforce Classic, em
comunidades do Lightning e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Quando: Essa atualização é imposta quando uma organização sandbox ou de produção é atualizada para a Summer '21. A imposição
começa para alguns sandboxes em domingo, 4 de abril de 2021. Para obter a data principal de upgrade de versão para a sua instância,
acesse Status de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção.

Por quê: Vamos ver um exemplo de uma classe do Apex com um getter privado para uma propriedade de classe counter.

public class EnforcePrivateGetter {
@AuraEnabled

public Integer counter { private get; set; }

@AuraEnabled
public static EnforcePrivateGetter GetRepro2()
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{
EnforcePrivateGetter result = new EnforcePrivateGetter();
result.counter = 2;
return result;

}
}

Com a atualização habilitada, esse componente do Aura não pode acessar o getter private  com a expressão
{!v.apexObject.counter}. A mesma restrição se aplica a um componente da Web do Lightning.

<aura:component controller="EnforcePrivateGetter" access="global">
<aura:handler name="init" value="{!this}" action="{!c.doInit}"/>

<aura:attribute type="EnforcePrivateGetter" name="apexObject" />

counter = {!v.apexObject.counter} <br></br>
</aura:component>

Aqui está o controlador JavaScript.

({
doInit : function(cmp, ev) {

var action = cmp.get("c.GetRepro2");

action.setCallback(this, function(response) {
var state = response.getState();
if (state === "SUCCESS") {
cmp.set('v.apexObject', response.getReturnValue());

}
else if (state === "ERROR") {
console.log('Error : ' + JSON.stringify(errors));

}
});
$A.enqueueAction(action);

}
})

Com a atualização habilitada, a correção é para remover o modificador de acesso private  no getter e alterar a definição da variável
de classe para:

public Integer counter { get; set; }

Para tornar uma propriedade do Apex legível fora da classe do Apex, a propriedade não pode ter um modificador de acesso private
ou protected.

Como: Para testar esta atualização, recomendamos trabalhar em um sandbox. Depois de 4 de abril, você pode continuar ativando e
desativando a atualização em Atualizações de versão, em Configuração, até a atualização ser imposta automaticamente quando a sua
organização for atualizada para a Summer '21.

1. Em Configuração, insira Atualizações de versão  na caixa Busca rápida.

2. Selecione Atualizações de versão.

3. Localize "Impor modificadores de acesso em propriedades do Apex na marcação de componente do Lightning" e clique em Exibir
detalhes ou clique em Introdução.
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4. Teste o comportamento dos componentes que usam classes do Apex com os modificadores de acesso private  ou protected
em getters.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações de versão

Prevenir a criação de expressões de função em componentes do Aura criados dinamicamente
(atualização, adiada)
Essa atualização foi adiada para a Spring '21. Ela estava programada para ativação automática (imposição) na versão Winter '21. Para
melhorar a segurança e a estabilidade, essa atualização impede que os valores de atributo passados para $A.createComponent()
ou $A.createComponents()  sejam interpretados como expressões de função do Aura.

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.

Quando: Essa atualização foi criada na versão Summer '19 e é imposta quando uma organização sandbox ou de produção é atualizada
para a Spring '21. A imposição começa para alguns sandboxes em 29 de novembro de 2020. Para obter a data principal de upgrade de
versão para a sua instância, acesse Status de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção.

Por quê: Quando uma atualização é ativada, usando o par chave-valor {"exprType": "FUNCTION"}  em um objeto enviado
como um valor de atributo para $A.createComponent()  ou $A.createComponents()  gera um erro, em vez de acionar
um comportamento imprevisível.

Habilitar recursos estáticos seguros para componentes do Lightning (atualização, adiada)
Esta atualização foi adiada para a versão Summer '21. Ela estava programada para ativação automática (imposição) na versão Spring '21.
Para melhorar a segurança, essa atualização atende a todos os recursos estáticos do domínio do Visualforce, em vez do domínio do
Lightning. Essa alteração impede que um script incluso em um recurso estático acesse o documento no domínio do Lightning devido
à política de segurança de mesma origem.

Onde: Esta mudança vale para componentes da Web do Aura e do Lightning no Lightning Experience, no Salesforce Classic, em
comunidades do Lightning e em todas as versões do aplicativo Salesforce.

Quando: Essa atualização é imposta quando uma organização sandbox ou de produção é atualizada para a Summer '21. Para obter a
data principal de upgrade de versão para a sua instância, acesse Status de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção.

Como: Para testar esta atualização, recomendamos trabalhar em um sandbox.

Para habilitar essa atualização, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Atualizações de versão  e selecione Atualizações
de versão. Para Habilitar recursos estáticos seguros para componentes do Lightning, siga as etapas de teste e ativação.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de componentes do Lightning: $Recurso

Guia do desenvolvedor de componentes da Web do Lightning: Acesso a recursos estáticos

Atualizações de versão
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Einstein Vision and Language: reconhecimento de imagens e
processamento de linguagem natural
Você não é um cientista de dados ou especialista em aprendizagem de máquina, mas quer integrar AI aos seus aplicativos? Use as APIs
do Einstein Vision and Language para habilitar facilmente a AI nos seus aplicativos, com reconhecimento de imagens e processamento
de linguagem natural. Usando as APIs do Einstein Vision, você pode utilizar classificadores pré-treinados ou treinar seus classificadores
personalizados para resolver uma grande variedade de casos de uso de reconhecimento de imagens. Com as APIs do Einstein Language,
você pode aproveitar o poder do processamento de linguagem natural para analisar texto e inferir o sentimento ou a intenção que ele
expressa. Torne seus aplicativos mais inteligentes e pareça um gênio, tudo ao mesmo tempo.

NESTA SEÇÃO:

Download da especificação OpenAPI do Einstein Vision and Language

O arquivo especificação OpenAPI permite que você aprenda e interaja com elementos da API, incluindo todos os pontos de
extremidade disponíveis e representações de entrada e saída. As APIs REST do Salesforce Einstein Vision and Language são descritas
usando a especificação OpenAPI 3.0 (OAS3).

Einstein Vision: O ponto de extremidade que retorna rótulos foi retirado e substituído

O ponto de extremidade do Einstein Vision que retorna todos os exemplos para um rótulo específico será removido a partir do dia
3 de dezembro de 2020. O ponto de extremidade será substituído por um novo ponto de extremidade que possui um formato
diferente.

Einstein Language: Crie modelos do Einstein Intent em mais idiomas

O Einstein Intent agora é compatível com estes idiomas: português brasileiro (beta), holandês (beta) e russo (beta).

Download da especificação OpenAPI do Einstein Vision and Language
O arquivo especificação OpenAPI permite que você aprenda e interaja com elementos da API, incluindo todos os pontos de extremidade
disponíveis e representações de entrada e saída. As APIs REST do Salesforce Einstein Vision and Language são descritas usando a
especificação OpenAPI 3.0 (OAS3).

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

Como: Faça o download do arquivo de especificação OpenAPI no GitHub. Você pode usar o Editor Swagger ou qualquer editor que
suporte OAS3 para visualizar o arquivo de especificação.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor dos serviços da Plataforma do Einstein: APIs de Serviços da plataforma do Einstein

Einstein Vision: O ponto de extremidade que retorna rótulos foi retirado e substituído
O ponto de extremidade do Einstein Vision que retorna todos os exemplos para um rótulo específico será removido a partir do dia 3 de
dezembro de 2020. O ponto de extremidade será substituído por um novo ponto de extremidade que possui um formato diferente.
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NESTA SEÇÃO:

O ponto de extremidade do Einstein Vision que retorna exemplos será substituído

O ponto de extremidade do Einstein Vision que retorna todos os exemplos para um rótulo específico será removido a partir do dia
3 de dezembro de 2020. O ponto de extremidade será substituído por um novo ponto de extremidade que possui um formato
diferente. Certifique-se de atualizar todas as chamadas para o ponto de extremidade antigo para usar o novo ponto de extremidade.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor dos Serviços de Plataforma do Einstein: Introdução ao Salesforce Einstein Vision

Salesforce Einstein: Os recursos de criação de bots mais rapidamente com modelos, pontuação de oportunidade mais relevante
com filtros e personalização da pesquisa estão disponíveis ao público geral

O ponto de extremidade do Einstein Vision que retorna exemplos será substituído
O ponto de extremidade do Einstein Vision que retorna todos os exemplos para um rótulo específico será removido a partir do dia 3 de
dezembro de 2020. O ponto de extremidade será substituído por um novo ponto de extremidade que possui um formato diferente.
Certifique-se de atualizar todas as chamadas para o ponto de extremidade antigo para usar o novo ponto de extremidade.

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

Quando: Essa alteração começa a partir de 3 de dezembro de 2020. O ponto de extremidade antigo continua funcionando para conjuntos
de dados criados antes de 3 de dezembro de 2020. Para conjuntos de dados criados após 3 de dezembro, será necessário usar o novo
ponto de extremidade.

Como: O ponto de extremidade que retorna todos os exemplos para um rótulo específico está sendo removido. Esse ponto de extremidade
usa o ID do rótulo como um parâmetro de consulta e se parece com isto.

https://api.einstein.ai/v2/vision/examples?labelId=<LABEL_ID>

O novo ponto de extremidade que retorna todos os exemplos para um rótulo específico possui um recurso de ID de conjunto de dados
e um recurso de ID de rótulo e se parece com isto.

https://api.einstein.ai/v2/vision/examples/{datasetId}/label/{labelId}

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor dos serviços da Plataforma do Einstein: Obter todos os exemplos para um rótulo

Einstein Language: Crie modelos do Einstein Intent em mais idiomas
O Einstein Intent agora é compatível com estes idiomas: português brasileiro (beta), holandês (beta) e russo (beta).
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NESTA SEÇÃO:

O ponto de extremidade do Einstein Language que retorna exemplos será substituído

O ponto de extremidade do Einstein Language que retorna todos os exemplos para um rótulo específico será substituído a partir
do dia 3 de dezembro de 2020. O ponto de extremidade será substituído por um novo ponto de extremidade que possui um formato
diferente. Certifique-se de atualizar todas as chamadas para o ponto de extremidade antigo para usar o novo ponto de extremidade.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor dos Serviços de Plataforma do Einstein: Introdução ao Salesforce Einstein Language

Salesforce Einstein: Os recursos de criação de bots mais rapidamente com modelos, pontuação de oportunidade mais relevante
com filtros e personalização da pesquisa estão disponíveis ao público geral

O ponto de extremidade do Einstein Language que retorna exemplos será substituído
O ponto de extremidade do Einstein Language que retorna todos os exemplos para um rótulo específico será substituído a partir do dia
3 de dezembro de 2020. O ponto de extremidade será substituído por um novo ponto de extremidade que possui um formato diferente.
Certifique-se de atualizar todas as chamadas para o ponto de extremidade antigo para usar o novo ponto de extremidade.

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

Quando: Essa alteração começa a partir de 3 de dezembro de 2020. O ponto de extremidade antigo continua funcionando para conjuntos
de dados criados antes de 3 de dezembro de 2020. Para conjuntos de dados criados após 3 de dezembro, será necessário usar o novo
ponto de extremidade.

Como: O ponto de extremidade que retorna todos os exemplos para um rótulo específico está sendo removido. Esse ponto de extremidade
usa o ID do rótulo como um parâmetro de consulta e se parece com isto.

https://api.einstein.ai/v2/language/examples?labelId=<LABEL_ID>

O novo ponto de extremidade que retorna todos os exemplos para um rótulo específico possui um recurso de ID de conjunto de dados
e um recurso de ID de rótulo e se parece com isto.

https://api.einstein.ai/v2/language/examples/{datasetId}/label/{labelId}

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor dos serviços da Plataforma do Einstein: Obter todos os exemplos para um rótulo

Visualforce: Canais de mensagens do Lightning em pacotes de segunda
geração e URLs reduzidos
Agora você pode incluir canais de mensagens em pacotes de segunda geração. A atualização de versão que remove nomes de instância
de alguns URLs é ativada na Summer '21.

NESTA SEÇÃO:

Pacotes de segunda geração dão suporte a canais de mensagens do Lightning

Páginas do Visualforce usam canais de mensagem para comunicação pelo Serviço de mensagens do Lightning. Agora você pode
incluir canais de mensagens em pacotes de segunda geração.
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Reduza seus URLs do Visualforce

Estamos removendo nomes de instância do Visualforce e outros URLs por meio de uma atualização de versão. A opção Estabilizar
URLs para Visualforce, Criador de experiências, Site.com Studio e Content Files é imposta na Summer '22.

Prevenir chamadas de navegação de API consecutivas em Páginas do Visualforce (atualização, adiada)

Essa atualização, lançada na versão Summer '20, estava programada para ativação automática na versão Winter '21, mas foi adiada
para a versão Winter '22. Em páginas do Visualforce, as chamadas de navegação de API podem ser acionadas de modo consecutivo,
o que pode levar a um comportamento indesejado. Essa atualização de versão previne esse padrão de chamada à API, acionando
apenas a primeira chamada de navegação.

O novo atributo em <apex:inputField> substitui permissões de edição

O novo atributo ignoreEditPermissionForRendering  em <apex:inputField>  permite que você substitua as
permissões de edição da entidade para usuários, mesmo quando a permissão subjacente no objeto não permite edições.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Visualforce

Pacotes de segunda geração dão suporte a canais de mensagens do Lightning
Páginas do Visualforce usam canais de mensagem para comunicação pelo Serviço de mensagens do Lightning. Agora você pode incluir
canais de mensagens em pacotes de segunda geração.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Visualforce: Comunicação entre o DOM com o Serviço de mensagens do Lightning

Reduza seus URLs do Visualforce
Estamos removendo nomes de instância do Visualforce e outros URLs por meio de uma atualização de versão. A opção Estabilizar URLs
para Visualforce, Criador de experiências, Site.com Studio e Content Files é imposta na Summer '22.

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

CONSULTE TAMBÉM:

Estabilize URLs para Visualforce, Criador de experiências, Site.com Studio e Content Files (atualização, adiada)

Prevenir chamadas de navegação de API consecutivas em Páginas do Visualforce
(atualização, adiada)
Essa atualização, lançada na versão Summer '20, estava programada para ativação automática na versão Winter '21, mas foi adiada para
a versão Winter '22. Em páginas do Visualforce, as chamadas de navegação de API podem ser acionadas de modo consecutivo, o que
pode levar a um comportamento indesejado. Essa atualização de versão previne esse padrão de chamada à API, acionando apenas a
primeira chamada de navegação.

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

Quando: A Salesforce impõe essa atualização na Winter '22. Para obter a data principal de upgrade de versão para a sua instância, acesse
Status de confiança, pesquise sua instância e clique na guia de manutenção.
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Por quê: Disparar chamadas de navegação na API consecutivas em uma página do Visualforce pode levar a comportamento indesejado
devido a chamadas à API concorrentes. Para prevenir qualquer problema com essa atualização de versão, apenas a primeira chamada
de navegação da API é aceita. Essa atualização de versão garante um comportamento estável e previsível em sua organização.

Como: Quaisquer páginas do Visualforce que usem esse padrão de navegação de API são afetadas. Revise todas as páginas do Visualforce
afetadas. A Salesforce fornecerá um padrão de substituição no futuro. Como alternativa, edite suas páginas para usar componentes do
Lightning em vez disso.

CONSULTE TAMBÉM:

Atualizações de versão

O novo atributo em <apex:inputField>  substitui permissões de edição
O novo atributo ignoreEditPermissionForRendering  em <apex:inputField>  permite que você substitua as
permissões de edição da entidade para usuários, mesmo quando a permissão subjacente no objeto não permite edições.

CONSULTE TAMBÉM:

Substituir permissões da entidade ao usar <apex:inputField>

Apex
Evite exceções de ponteiro nulo usando o operador de navegação segura (?.). Faça atualizações parciais ou completas a um recurso
em um serviço Web HTTP especificando o método PATCH na classe HttpRequest. Crie, configure e envie notificações personalizadas
diretamente do Apex code usando a classe Messaging.CustomNotification. Detecte o contexto de tempo de execução do
Apex usando os valores RequestId e Quiddity. Melhore o teste do Apex com os novos métodos de erro de SObject. O método
Database.deleteImmediate()  agora dá suporte a exclusões em lote de até 50 mil registros de objeto grande de uma só vez.
A anotação @namespaceAccessible  fornece suporte aprimorado para acessar o Apex em pacotes de segunda geração.

Para obter mais informações sobre essas melhorias, consulte o Guia do desenvolvedor do Apex.

NESTA SEÇÃO:

Use o operador de navegação segura para evitar exceções de ponteiro nulo

Use o operador de navegação segura (?.) para substituir verificações sequenciais explícitas para referências nulas. Esse novo operador
cria um curto-circuito de expressões que tentam operar em um valor nulo e retorna nulo, em vez de gerar uma NullPointerException.

Atualize os recursos com um método PATCH HTTP em chamadas do Apex

Para fazer atualizações parciais ou completas a um recurso em um serviço Web HTTP, especifique o método PATCH na classe
HttpRequest. Antes, apenas o método PUT tinha suporte para atualizações completas.

Enviar notificações personalizadas do Apex

Use a classe Messaging.CustomNotification  para criar, configurar e enviar notificações personalizadas diretamente do
Apex code, como um acionador.

Detectar o contexto do tempo de execução do Apex com RequestId e Quiddity

Agora você pode detectar o contexto do Apex no tempo de execução e correlacionar vários logs acionados pela solicitação usando
os valores ID da solicitação e Quiddity. Use os métodos na classe System.Request  para obter o ID da solicitação e o Quiddity
da solicitação atual do Salesforce.
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Melhore o teste do Apex com os novos métodos de erro do SObject

Acompanhe os erros com os novos métodos SObject.hasErrors()  e SObject.getErrors()  sem realizar uma
operação DML para verificar o resultado de erros. Adicione dinamicamente erros a campos específicos com os novos métodos de
sobrecarga SObject.addError(). Use o método hasErrors()  para saber se uma instância do SObject contém erros.
Use o método getErrors()  para recuperar a lista de erros para uma instância específica do SObject.

Exclua até 50 mil registros de objeto grande em lote

O método Database.deleteImmediate()  agora dá suporte a exclusões em lote de até 50 mil registros de objeto grande
de uma só vez. Esse novo limite corresponde ao número total de registros que você pode recuperar com uma consulta SOQL.

Suporte aprimorado para a anotação @namespaceAccessible

A anotação @namespaceAccessible  fornece suporte aprimorado para acessar interfaces, propriedades e classes abstratas
em pacotes de segunda geração.

CONSULTE TAMBÉM:

Apex: Itens novos e alterados

Use o operador de navegação segura para evitar exceções de ponteiro nulo
Use o operador de navegação segura (?.) para substituir verificações sequenciais explícitas para referências nulas. Esse novo operador
cria um curto-circuito de expressões que tentam operar em um valor nulo e retorna nulo, em vez de gerar uma NullPointerException.

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

Como:  Se o lado esquerdo da expressão de cadeia é avaliado para nulo, o lado direito não é avaliado. Use o operador de navegação
segura (?.) no método, variável e encadeamento de propriedade. A parte da expressão que não é avaliada pode incluir referências de
variável, referências de método ou expressões de matriz.

Nota:  Todos os tipos do Apex são implicitamente anuláveis e podem conter um valor nulo retornado do operador.

Exemplo:

• Este exemplo primeiro avalia a  e retorna nulo se a  é nulo. Caso contrário, o valor retornado é a.b.

a?.b // Evaluates to: a == null? Null : a.b

• Esse exemplo retorna nulo se a[x]  é avaliado como nulo. Se a[x]  não for avaliado como nulo e aMethod()  retornar
nulo, essa expressão gerará uma exceção de ponteiro nulo.

a[x]?.aMethod().aField // Evaluates to null if a[x] == null

• Esse exemplo retorna nulo se a[x].aMethod()  é avaliado como nulo.

a[x].aMethod()?.aField

• Esse exemplo indica que o tipo de expressão é o mesmo, seja o operador de navegação segura usado na expressão ou não.

Integer x = anObject?.anIntegerField; // The expression is of type Integer because
the field is of type Integer

• Esse exemplo mostra uma única instrução substituindo um bloco de código que verifica nulos.

// Previous code checking for nulls
String profileUrl = null;
if (user.getProfileUrl() != null) {
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profileUrl = user.getProfileUrl().toExternalForm();
}

// New code using the safe navigation operator
String profileUrl = user.getProfileUrl()?.toExternalForm();

• Esse exemplo mostra uma consulta SOQL de linha única usando o operador de navegação segura.

// Previous code checking for nulls
results = [SELECT Name FROM Account WHERE Id = :accId];
if (results.size() == 0) { // Account was deleted

return null;
}
return results[0].Name;

// New code using the safe navigation operator
return [SELECT Name FROM Account WHERE Id = :accId]?.Name;

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Apex: Operador de navegação segura (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Atualize os recursos com um método PATCH HTTP em chamadas do Apex
Para fazer atualizações parciais ou completas a um recurso em um serviço Web HTTP, especifique o método PATCH na classe
HttpRequest. Antes, apenas o método PUT tinha suporte para atualizações completas.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange: Adicione suporte para o verbo PATCH de HTTP

Guia do desenvolvedor do Apex: Classes HTTP (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

IETF RFC 5789: Método PATCH para HTTP

Enviar notificações personalizadas do Apex
Use a classe Messaging.CustomNotification  para criar, configurar e enviar notificações personalizadas diretamente do Apex
code, como um acionador.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Em vez de fazer chamadas à API do Apex, use CustomNotification  para enviar notificações. Isso requer menos linhas
de código e evita a complexidade de autenticação e chamada à API. Também é mais eficiente, o que é especialmente útil quando você
está enviando notificações de acionadores ou enviando muitas notificações.
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Como: Usar a classe Messaging.CustomNotification  para criar e enviar notificações personalizadas do Apex é fácil. Crie
uma nova instância de CustomNotification, configure alguns detalhes da notificação e chame o método send().

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Enviar notificações personalizadas

Guia do desenvolvedor do Apex: Classe CustomNotification (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Detectar o contexto do tempo de execução do Apex com RequestId e Quiddity
Agora você pode detectar o contexto do Apex no tempo de execução e correlacionar vários logs acionados pela solicitação usando os
valores ID da solicitação e Quiddity. Use os métodos na classe System.Request  para obter o ID da solicitação e o Quiddity da
solicitação atual do Salesforce.

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

Como: Primeiro, use o método Request.getCurrent()  para recuperar o objeto Solicitação que contém o ID da solicitação e o
Quiddity atuais. Para recuperar o ID da solicitação do objeto Solicitação, use o método Request.getRequestId(). Para recuperar
o Quiddity e seu código curto, use os métodos Request.getQuiddity()  e System.getQuiddityShortCode().

Os valores de ID da solicitação e Quiddity podem ser usados para correlacionar logs de modo eficiente:

• O ID da solicitação é universalmente único e capturado nos logs de depuração acionados pela solicitação.

• Os valores de ID da solicitação e Quiddity são iguais aos arquivos de log de evento do tipo de evento de Execução do Apex usado
no Monitoramento de evento.

Exemplo: Este exemplo mostra como recuperar e usar o ID da solicitação e o Quiddity.

//Get info about the current request
Request reqInfo = Request.getCurrent();

//Universally unique identifier for this request
//Same as requestId in splunk or REQUEST_ID in event monitoring
String currentRequestId = reqInfo.getRequestId();

//enum representing how Apex is running. e.g. BULK_API vs LIGHTNING
//Use this with a switch statement,
//instead of checking System.isFuture() || System.isQueueable() || ...
Quiddity currentType = reqInfo.getQuiddity();

Melhore o teste do Apex com os novos métodos de erro do SObject
Acompanhe os erros com os novos métodos SObject.hasErrors()  e SObject.getErrors()  sem realizar uma operação
DML para verificar o resultado de erros. Adicione dinamicamente erros a campos específicos com os novos métodos de sobrecarga
SObject.addError(). Use o método hasErrors()  para saber se uma instância do SObject contém erros. Use o método
getErrors()  para recuperar a lista de erros para uma instância específica do SObject.

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

Como:  Se o método SObject.addError()  tiver sido chamado em uma instância do SObject, o método
SObject.hasErrors()  retornará true. O método SObject.getErrors()  retorna uma lista de objetos
Database.Error  que contêm os erros encontrados.
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Este código de exemplo mostra o uso dos novos métodos de erro do SObject.

//Baseline code sample for using addError, getErrors, together
Account a = new Account();
String msg = 'New error method in SObject';
//The new overload that accepts the field dynamically at runtime
a.addError('Name', msg);
List<Database.Error> errors = a.getErrors();
System.assertEquals(1, errors.size());
Database.Error error = errors.get(0);
System.assertEquals(msg, error.getMessage());
System.assertEquals(StatusCode.FIELD_CUSTOM_VALIDATION_EXCEPTION, error.getStatusCode());

String[] fields = error.getFields();
System.assertNotEquals(null, fields);
System.assertEquals(1, fields.size());

Exclua até 50 mil registros de objeto grande em lote
O método Database.deleteImmediate()  agora dá suporte a exclusões em lote de até 50 mil registros de objeto grande de
uma só vez. Esse novo limite corresponde ao número total de registros que você pode recuperar com uma consulta SOQL.

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

Suporte aprimorado para a anotação @namespaceAccessible
A anotação @namespaceAccessible  fornece suporte aprimorado para acessar interfaces, propriedades e classes abstratas em
pacotes de segunda geração.

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

Como:  As melhorias de anotação @namespaceAccessible  incluem:

• A anotação @namespaceAccessible  agora dá suporte a interfaces, propriedades e classes abstratas.

• Um método ou uma variável pública ou protegida com a anotação @namespaceAccessible  deve estar em uma classe
declarada pública e anotada com @namespaceAccessible.

• Uma classe interna pública ou protegida com a anotação @namespaceAccessible  deve estar em uma classe externa declarada
pública ou anotada com @namespaceAccessible.

Os aprimoramentos na anotação @namespaceAccessible  são compatíveis com a API versão 50.0 e posterior.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Apex: Anotação de NamespaceAccessible (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

API
Na API versão 50.0, use o novo recurso /composite/graph.

564

APINotas da versão do Salesforce Winter '21

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_classes_annotation_NamespaceAccessible.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_classes_annotation_NamespaceAccessible.htm


NESTA SEÇÃO:

Faça solicitações do Composite mais eficientes

Um novo recurso REST para solicitações do Composite agora está disponível ao público em geral.

Faça solicitações do Composite mais eficientes
Um novo recurso REST para solicitações do Composite agora está disponível ao público em geral.

Onde: Esse lançamento aplica-se às edições Professional (com acesso à API habilitado), Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Usando o poder do agrupamento, o recurso Composite Graph é otimizado para processar operações CRUD em sObjects. Ele
expande o poder das solicitações padrão do Composite permitindo que você monte uma série mais complicada e completa de objetos
e registros relacionados. Por exemplo, os gráficos do Composite garantem que as etapas em um dado conjunto de operações sejam
todas concluídas ou todas encerradas. Não é mais necessário verificar uma combinação de resultados bem-sucedidos e malsucedidos.
A carga útil do recurso Gráfico do Composite aumenta o limite sub-solicitação para 500 por carga útil, em comparação a 25 por carga
útil do Composite padrão. A chamada à API única agora pode fazer muito mais.

Como: Use o novo recurso /composite/graph.

Empacotamento: Visualizações de ancestrais do pacote, versões de pacote
indesejadas podem ser excluídas, atualizações por push estão disponíveis
ao público em geral
Use o Salesforce CLI para visualizar a árvore de ancestrais do seu pacote. Exclua versões de pacotes gerenciados de segunda geração ou
desbloqueados indesejadas e não liberadas. Especifique um usuário para receber notificações por email para erros de pacote. Atualizações
por push estão disponíveis ao público em geral para pacotes gerenciados de segunda geração e desbloqueados.

NESTA SEÇÃO:

Visualizar a árvore de ancestrais do pacote usando o Salesforce CLI

O recurso Ancestrais do pacote dá suporte à flexibilidade de controle de versão de ramificação para que você possa abandonar uma
versão do pacote que não quer mais desenvolver. Use o comando da CLI displayancestry  para criar visualizações do seu
pacote ou árvore de ancestrais da versão do pacote. Você pode ver a visualização no Salesforce CLI ou usar o parâmetro dotcode
para gerar a saída que pode ser usada no software de visualização gráfica.

Agende e envie por atualizações por push a pacotes gerenciados desbloqueados e de segunda geração (disponível ao público em
geral)

O objeto da API SOAP PackagePushRequest é estendido para habilitar o envio de atualizações por push para pacotes gerenciados
desbloqueados e de segunda geração. Você pode escolher quais organizações do Salesforce recebem uma atualização de pacote,
para qual versão é feita a atualização do pacote e quando você deseja que a atualização ocorra. Consulte os objetos da API SOAP
PackagePushJob e PackagePushError para acompanhar o status de cada trabalho, ver quais upgrades obtiveram sucesso e analisar
todas as mensagens de erro.

Excluir pacotes e versões de pacote indesejados

Use os comandos force:package:version:delete  e force:package:delete  do Salesforce CLI para excluir
pacotes não liberados de que você não precisa mais. Pacotes ou versões de pacote excluídos não podem ser recuperados, nem
especificados como dependência, e qualquer nova instalação do pacote falhará. Versões liberadas de pacotes gerenciados de segunda
geração não podem ser excluídas.
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Receba notificações de erro de pacote

Designe um usuário da organização do Dev Hub ativo para receber notificações por email para gacks do Apex e instale, atualize ou
desinstale falhas associadas a seus pacotes. Use o parâmetro errornotificationusername  ao criar ou atualizar um pacote
no Salesforce CLI.

Imposição de cobertura do código para pacotes desbloqueados

Cumprir os requisitos de cobertura do código ajuda a validar que o Apex code em seus pacotes desbloqueados tenham cobertura
de teste adequada. Da versão Winter '21 em diante, uma cobertura de código de pelo menos 75% é necessária para promoção da
versão do pacote. Versões do pacote criadas na Winter '21 e posteriores que não cumprem essa cobertura de código somente podem
ser instaladas em organizações teste e sandboxes.

Especifique metadados desempacotados para Testes de criação de versão do pacote (piloto)

Se houver cenários em que você exija que metadados que não devem fazer parte do seu pacote, mas que são necessários para
execuções de teste do Apex durante a criação da versão do pacote, você poderá especificar o caminho que contém metadados
desempacotados no arquivo sfdx-project.json. Metadados desempacotados não estão incluídos no pacote e não estão
instalados em organizações do assinante.

Garanta que a autenticação multifator esteja configurada para organizações de gerenciamento de licença

Estamos ampliando nossas medidas de segurança exigindo autenticação multifator (MFA) em todos os logins de organização do
assinante iniciados pelo Console de suporte ao assinante. Recomendamos habilitar MFA na Organização de gerenciamento de
licença (LMO) mesmo que você não faça login em organizações do assinante usando o console.

Organizações de empacotamento de ramificação não estão mais disponíveis

Estamos descontinuando o piloto para organizações de empacotamento de ramificação e, a partir da Spring '21, organizações de
ramificação não poderão mais ser criadas. Use organizações teste no lugar de organizações de empacotamento de ramificação.

Visualizar a árvore de ancestrais do pacote usando o Salesforce CLI
O recurso Ancestrais do pacote dá suporte à flexibilidade de controle de versão de ramificação para que você possa abandonar uma
versão do pacote que não quer mais desenvolver. Use o comando da CLI displayancestry  para criar visualizações do seu pacote
ou árvore de ancestrais da versão do pacote. Você pode ver a visualização no Salesforce CLI ou usar o parâmetro dotcode  para gerar
a saída que pode ser usada no software de visualização gráfica.

Onde: Essa alteração se aplica a pacotes gerenciados de segunda geração.

Quando: Os usuários precisam do perfil de Administrador do sistema ou da permissão Criar e atualizar pacotes de segunda geração.

Como: Use sfdx force:package:version:displayancestry  para visualizar rapidamente o ancestral do seu pacote e
entender possíveis caminhos de upgrade de pacote.
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Para gerar a saída dotcode, especifique sfdx force:package:version:displayancestry --dotcode.

Agende e envie por atualizações por push a pacotes gerenciados desbloqueados
e de segunda geração (disponível ao público em geral)
O objeto da API SOAP PackagePushRequest é estendido para habilitar o envio de atualizações por push para pacotes gerenciados
desbloqueados e de segunda geração. Você pode escolher quais organizações do Salesforce recebem uma atualização de pacote, para
qual versão é feita a atualização do pacote e quando você deseja que a atualização ocorra. Consulte os objetos da API SOAP PackagePushJob
e PackagePushError para acompanhar o status de cada trabalho, ver quais upgrades obtiveram sucesso e analisar todas as mensagens
de erro.

Onde: Essa alteração se aplica a versões instaladas de pacotes gerenciados desbloqueados e de segunda geração.

Quem: Os usuários precisam do perfil de Administrador do sistema ou da permissão Criar e atualizar pacotes de segunda geração.

Por quê: Os proprietários de pacotes gerenciados desbloqueados e de segunda geração agora podem enviar por atualizações por push
de pacote sem sobrecarregar os assinantes com atualizações. Essa funcionalidade é crucial para enviar uma alteração por push para
corrigir um bug.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Salesforce DX: Enviar um upgrade de pacote por push

Guia do desenvolvedor da API SOAP: PackagePushRequest

Guia do desenvolvedor da API SOAP: PackagePushJob

Excluir pacotes e versões de pacote indesejados
Use os comandos force:package:version:delete  e force:package:delete  do Salesforce CLI para excluir pacotes
não liberados de que você não precisa mais. Pacotes ou versões de pacote excluídos não podem ser recuperados, nem especificados
como dependência, e qualquer nova instalação do pacote falhará. Versões liberadas de pacotes gerenciados de segunda geração não
podem ser excluídas.

Onde: Essa alteração se aplica a pacotes gerenciados de segunda geração e pacotes desbloqueados.

Quem: Os usuários precisam da permissão Criar e atualizar pacotes de segunda geração e Excluir pacotes de segunda geração.
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Receba notificações de erro de pacote
Designe um usuário da organização do Dev Hub ativo para receber notificações por email para gacks do Apex e instale, atualize ou
desinstale falhas associadas a seus pacotes. Use o parâmetro errornotificationusername  ao criar ou atualizar um pacote
no Salesforce CLI.

Onde: Essa alteração se aplica a pacotes gerenciados de segunda geração e pacotes desbloqueados criados usando o Salesforce CLI ou
a API de ferramentas.

Quem: Os usuários precisam do perfil de Administrador do sistema ou da permissão Criar e atualizar pacotes de segunda geração.

Como:  No Salesforce CLI, execute sfdx force:package:create --errornotificationusername  ou sfdx
force:package:update --errornotificationusername. Na API do conjunto de ferramentas, use o campo
PackageErrorUsername  no objeto Package2.

Imposição de cobertura do código para pacotes desbloqueados
Cumprir os requisitos de cobertura do código ajuda a validar que o Apex code em seus pacotes desbloqueados tenham cobertura de
teste adequada. Da versão Winter '21 em diante, uma cobertura de código de pelo menos 75% é necessária para promoção da versão
do pacote. Versões do pacote criadas na Winter '21 e posteriores que não cumprem essa cobertura de código somente podem ser
instaladas em organizações teste e sandboxes.

Onde: Essa alteração se aplica a versões de pacote desbloqueadas usando o Salesforce CLI ou a API de ferramentas.

Como: Você pode usar o parâmetro da CLI codecoverage  em force:package:version:create  ou o campo
CalculateCodeCoverage  no objeto Package2VersionCreateRequest ao criar uma versão de pacote.

Versões de pacote desbloqueadas que foram promovidas para o estado lançado antes da versão Winter '21 não estão sujeitas aos
requisitos de cobertura de código.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Salesforce DX: Cobertura do código para pacotes desbloqueados

Especifique metadados desempacotados para Testes de criação de versão do pacote
(piloto)
Se houver cenários em que você exija que metadados que não devem fazer parte do seu pacote, mas que são necessários para execuções
de teste do Apex durante a criação da versão do pacote, você poderá especificar o caminho que contém metadados desempacotados
no arquivo sfdx-project.json. Metadados desempacotados não estão incluídos no pacote e não estão instalados em organizações
do assinante.

Onde: Essa alteração se aplica a pacotes gerenciados de segunda geração e pacotes desbloqueados criados usando o Salesforce CLI.

Fornecemos caminho de metadados desempacotados a clientes selecionados por meio de um programa piloto que exige a aceitação
de termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas piloto
estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. O caminho de metadados desempacotado 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 decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode
fornecer feedback e sugestões para o caminho de metadados desempacotado no grupo Pacotes gerenciados na comunidade de parceiros

Quem: Os usuários precisam do perfil de Administrador do sistema ou da permissão Criar e atualizar pacotes de segunda geração.

Como: Para participar do piloto, registre um caso em https://partners.salesforce.com/partnerSupport.
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Depois que o piloto estiver habilitado na sua organização, especifique o caminho para os metadados desempacotados em seu arquivo
sfdx-project.json.

Neste exemplo, os metadados no my-unpackaged-directory  estão disponíveis para execuções de teste durante a criação de
versão do pacote TV_unl.

"packageDirectories": [
{

"path": "force-app",
"package": "TV_unl",
"versionName": "ver 0.1",
"versionNumber": ""0.1.0.NEXT",
"default": true,
"unpackagedMetadata": {

"path": "my-unpackaged-directory"
}

},
{

"path": "my-unpackaged-directory",
"default": false

}
]

Garanta que a autenticação multifator esteja configurada para organizações de
gerenciamento de licença
Estamos ampliando nossas medidas de segurança exigindo autenticação multifator (MFA) em todos os logins de organização do assinante
iniciados pelo Console de suporte ao assinante. Recomendamos habilitar MFA na Organização de gerenciamento de licença (LMO)
mesmo que você não faça login em organizações do assinante usando o console.

Quando: A partir da Summer '21, a autenticação multifator é exigida para fazer login em organizações do assinante no Console de
suporte ao assinante.

Como: Para configurar a autenticação multifator para sua LMO, consulte Definir requisitos de login da autenticação multifator.

Organizações de empacotamento de ramificação não estão mais disponíveis
Estamos descontinuando o piloto para organizações de empacotamento de ramificação e, a partir da Spring '21, organizações de
ramificação não poderão mais ser criadas. Use organizações teste no lugar de organizações de empacotamento de ramificação.

Onde: Essa alteração se aplica a organizações de empacotamento de ramificação usadas no desenvolvimento de pacotes gerenciados
de primeira geração.

Quando: Essa alteração entre em vigor na versão Spring '21.

Como: Para obter mais informações sobre a criação e o uso de organizações teste, consulte Organizações teste.

Organizações teste: Formato da organização e novos recursos
Uma organização teste é um ambiente dedicado e configurável do Salesforce que pode ser rapidamente executado para diferentes
propósitos. Ela pode ser seu próprio ambiente de desenvolvimento pessoal ou você pode criar uma organização 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. Adicionamos continuamente suporte para novos
recursos.
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Para obter mais informações, consulte Organizações teste no Guia do desenvolvedor do Salesforce DX.

NESTA SEÇÃO:

Crie organizações teste com mais facilidade usando uma forma de organização (beta)

Recursos, configurações, limites e licenças determinam o que chamamos de forma da organização. Sabemos que não é fácil criar
uma definição de organização teste que espelhe os recursos e as configurações na organização de produção. Com a Forma da
organização para organizações teste, você pode deixar a criação da definição da organização teste para nós. Depois de capturar a
forma da organização, você pode ativar organizações teste com base no menor conjunto exigido.

Criar organizações teste com mais recursos

Estamos oferecendo mais recursos configuráveis para organizações teste.

Crie organizações teste com mais facilidade usando uma forma de organização
(beta)
Recursos, configurações, limites e licenças determinam o que chamamos de forma da organização. Sabemos que não é fácil criar uma
definição de organização teste que espelhe os recursos e as configurações na organização de produção. Com a Forma da organização
para organizações teste, você pode deixar a criação da definição da organização teste para nós. Depois de capturar a forma da organização,
você pode ativar organizações teste com base no menor conjunto exigido.

Nota:  Como um recurso beta, a forma da organização para organizações teste 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 dar feedback e sugestões no grupo do Trailblazer Forma da organização 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.

Como: Habilite a forma da organização para organizações teste na forma da organização cuja forma você deseja capturar (organização
de origem).

1. Como administrador, faça login na organização de origem.

2. Em Configuração, insira Forma da organização  na caixa Busca rápida e selecione Forma da organização.

3. Clique em Habilitar forma da organização para organizações teste (beta).

4. Se a sua organização de origem for diferente da organização do Dev Hub, insira o ID da organização do Dev Hub à lista de organizações
do Dev Hub permitidas.

5. Crie uma forma de organização teste para a organização de origem.

6. Crie um arquivo de definição da organização teste que contém um ID da organização teste de 15 caracteres, a única opção necessária.

{
"orgName": "Salesforce",
"sourceOrg": "00DB1230400Ifx5"

}
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7. Criar uma organização teste.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Salesforce DX: crie uma organização teste com base em uma forma de organização (beta)

Guia de referência do Salesforce CLI: comandos da organização

Criar organizações teste com mais recursos
Estamos oferecendo mais recursos configuráveis 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.

Como: Adicione recursos ao seu arquivo de definição da organização teste.

• FieldServiceDispatcherUser:<value>

• FieldServiceMobileUser:<value>

• FieldServiceSchedulingUser:<value>

Recursos de organização teste alterados
O FieldService requer uma quantidade entre 1 e 25.

FieldService:<value>

Recursos de organização teste desativados
O nome desse recurso da organização teste foi descontinuado na versão Winter '21. Se o arquivo de definição de sua organização teste
especificar esse recurso, exclua-o do arquivo. Você receberá um aviso na versão Winter '21; o recurso será descontinuado na Spring '21.

ContactsToMultipleAccounts (remove o recurso e então adiciona a configuração enableRelateContactsToMultipleAccounts ao seu
arquivo de definição de organização teste.)

"accountSettings": {
"enableRelateContactToMultipleAccounts": true

},

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor do Salesforce DX: Recursos da organização teste

Ferramentas de desenvolvimento de plataforma
Crie aplicativos de modo colaborativo e entregue continuamente com o Salesforce Developer Experience (DX), a experiência aberta e
integrada que torna fácil o desenvolvimento na Customer 360 Platform. O conjunto de ferramentas Salesforce DX inclui Extensões do
Salesforce para o Visual Studio Code e o Salesforce CLI. Escolha a ferramenta que funciona melhor para a sua equipe e atende às suas
necessidades de negócio. Nós lançamos novas versões de ambas as ferramentas semanalmente.

Extensões do Salesforce para Visual Studio Code
Esse pacote de extensão inclui ferramentas para desenvolver na Customer 360 Platform no editor VS Code leve e extensível. Leia as
notas de versão semanais para saber mais sobre as atualizações recentes.
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Salesforce CLI
Use o Salesforce CLI para criar ambientes para desenvolvimento e teste, sincronizar o código-fonte, executar testes e controlar o
ciclo de vida de seu aplicativo. Leia as notas de versão semanais para aprender sobre as atualizações recentes ao plug-in central
salesforcedx.

NESTA SEÇÃO:

Instale a versão de pré-lançamento do Salesforce CLI

Durante a versão de sandbox, fornecemos uma pré-versão do plug-in salesforcedx  que contém atualizações que funcionam
apenas com os novos recursos na versão. Se desejar testar esses novos recursos, instale a pré-versão de salesforcedx  para
acessar esses novos comandos e parâmetros.

CONSULTE TAMBÉM:

Extensões do Salesforce para Visual Studio Code

Referência de comandos da CLI do Salesforce

Instale a versão de pré-lançamento do Salesforce CLI
Durante a versão de sandbox, fornecemos uma pré-versão do plug-in salesforcedx  que contém atualizações que funcionam
apenas com os novos recursos na versão. Se desejar testar esses novos recursos, instale a pré-versão de salesforcedx  para acessar
esses novos comandos e parâmetros.

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 maioria dos usuários do Salesforce CLI permanece na versão atual do plug-in salesforcedx. Instale a pré-versão somente
se souber que ela contém um recurso que deseja explorar.

Como:  Execute este comando para instalar a pré-versão:

sfdx plugins:install salesforcedx@pre-release

Para verificar as informações sobre a versão, execute este comando e procure por salesforcedx  na saída:

sfdx plugins --core

Quando a versão de sandbox estiver concluída e todas as organizações do Salesforce forem atualizadas para produção, desinstale o
plug-in de pré-versão. Em seguida, execute o comando update  para garantir que você esteja na versão lançada do plug-in.

sfdx plugins:uninstall salesforcedx
sfdx update
sfdx plugins --core

Lightning Design System: Ganchos de estilo e outros aprimoramentos de
esquema de componente
O Salesforce Lightning Design System (SLDS) inclui os recursos para criar interfaces do usuário consistentes com os princípios, a linguagem
de design e as melhores práticas do Salesforce Lightning. Nesta versão, implementamos ganchos de estilo para que você possa personalizar
os estilos de componente para a sua marca.
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Atualizamos com frequência os esquemas do componente e corrigimos bugs. Para as alterações mais recentes, consulte a documentação
O que há de novo no Sistema de design do Lightning. Essa página lista as alterações pela data em que concluímos a alteração. Essas
alterações são implantadas na próxima versão principal do Salesforce. Aqui estão alguns destaques para a Winter '21.

NESTA SEÇÃO:

Personalizar componentes com Ganchos de estilo do sistema de design do Lightning (beta)

Os Ganchos de estilo do sistema de design do Lightning fornecem um conjunto de propriedades personalizadas CSS para que você
possa personalizar a experiência do componente. Na versão Winter '21, um conjunto limitado de propriedades personalizadas CSS
está disponível para personalizações no nível do componente.

A notação BEM com traços duplos está sendo descontinuada

A notação BEM com traços duplos (--) no Sistema de Design do Lightning será descontinuada na versão Summer '21 e substituída
pela notação de sublinhado simples (_).

Atualizações de blueprint do esquema de componente do Sistema de design do Lightning

Obtenha mais de utilitários e blueprints de componente do SLDS com estes aprimoramentos e correções de bug.

Personalizar componentes com Ganchos de estilo do sistema de design do Lightning
(beta)
Os Ganchos de estilo do sistema de design do Lightning fornecem um conjunto de propriedades personalizadas CSS para que você
possa personalizar a experiência do componente. Na versão Winter '21, um conjunto limitado de propriedades personalizadas CSS está
disponível para personalizações no nível do componente.

Nota:  Como um recurso beta, os Ganchos de estilo do sistema de design do Lightning são uma prévia. Eles não fazem parte dos
"Serviços" estipulados em seu contrato de assinatura mestre com o Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome
suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a
disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse
recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe
suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas
de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da
Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso. Você pode fornecer feedback e sugestões para os Ganchos de estilo
do Lightning Design System no grupo do IdeaExchange na Trailblazer Community.

Por quê: Ganchos de stilo tornam fácil personalizar o estilo do componente e expressar sua marca, especialmente ao trabalhar com
componentes da Web e DOM sombra. Para uma lista de esquemas de componente que dão suporte a ganchos de estilo, consulte o
site do Lightning Design System.

Como: Ganchos de estilo são espaços reservados na folha de estilo do Lightning Design System, por exemplo,
var(--sds-c-badge--color-background, #ecebea), que permite use você use a propriedade personalizada CSS
--sds-c-badge-color-background  correspondente com seu próprio estilo.

Uma propriedade personalizada CSS corresponde a um esquema de componente do Lightning Design System e suas variações de
design. Vamos dar uma olhada no componentes da Web do Lightning que implementa o esquema de botão com a variação de marca,
que deixa a cor de fundo no azul padrão do Salesforce.

<template>
<button class="slds-button slds-button_brand">Submit</button>

</template>
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Para aplicar uma cor de fundo diferente à variação da marca, especifique a propriedade personalizada CSS correspondente. Neste caso,
declare seu estilo por meio da propriedade personalizada --sds-c-button-brand-color-background. Para aplicar a todos
os elementos em um componente seus estilos personalizados, use o seletor :host.

Nota:  Como alternativa, você pode definir o escopo das personalizações usando outros seletores, como um elemento ou classe
personalizada. Para obter mais informações, consulte o site do Lightning Design System.

:host {
--sds-c-button-brand-color-background: orange;
--sds-c-button-brand-color-border: orange;
/* Other CSS custom properties here */

}

Essa declaração CSS torna laranja seus elementos de botão com a classe slds-button_brand.

Se você estiver substituindo os estilos focando um nome de classe SLDS em seu modelo, substitua-os pelas propriedades personalizadas
CSS. Por exemplo, substitua o seguinte estilo por --sds-c-button-brand-color-background.

/* Replace this CSS rule with
the --sds-c-button-brand-* custom properties
as shown in the previous example */

.slds-button_brand {
background-color: orange;

}

Vamos dar uma olhada nos componentes de base a seguir. Os componentes de base implementam esquemas do Sistema de design
do Lightning e variações de design. Antes, não era possível personalizar o estilo em um componente de base facilmente. Para personalizar
o estilo em um componente de base, como lightning-button, especifique a propriedade personalizada CSS correspondente.

<template>
<lightning-button variant="brand"

label="Submit"
onclick={handleClick}>

</lightning-button>
</template>

:host {
--sds-c-button-brand-color-background: orange;
--sds-c-button-brand-color-border: orange;

}

Dica:  Você pode ver como implementamos o Lightning Design System em muitos dos componentes base no repositório do
GitHub de Receitas de componentes base. Para exemplos interativos dos componentes base, consulte a Referência do componente.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de componentes da Web do Lightning: Componentes de estilo que usam ganchos de estilo do sistema de
design do Lightning (beta)

A notação BEM com traços duplos está sendo descontinuada
A notação BEM com traços duplos (--) no Sistema de Design do Lightning será descontinuada na versão Summer '21 e substituída pela
notação de sublinhado simples (_).
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Por quê: Não há suporte para traços duplos em arquivos XML que incluem comentários. Essa mudança de notação foi anunciada pela
primeira vez no Salesforce Lightning Design System (SLDS) versão 2.3.1 em 25 de maio de 2017.

Como: Na Summer '21, todas as notações BEM com traços duplos deixarão de estar disponíveis em recursos SLDS de versão 2.13.0 e
posteriores. Para que seus estilos continuem funcionando com o SLDS de versão 2.13.0 e posterior, substitua --  por _  no CSS. Por
exemplo, substitua slds-button--brand  por slds-button_brand. Se estiver usando SLDS 2.12.2 e versões anteriores,
seus estilos continuarão funcionando uma vez que nenhuma alteração foi feita nessas versões.

Se você desenvolver usando VSCode, use a extensão de Validador do SLDS para corrigir a notação BEM em seu código. A extensão está
disponível como independente, mas também como parte do pacote de extensão do Salesforce.

Atualizações de blueprint do esquema de componente do Sistema de design do
Lightning
Obtenha mais de utilitários e blueprints de componente do SLDS com estes aprimoramentos e correções de bug.

Quando:  Frequentemente melhoramos o SLDS. Para as alterações mais recentes, consulte a documentação O que há de novo no
Sistema de design do Lightning. Essa página lista as alterações pela data em que concluímos a alteração. Essas alterações são implantadas
na próxima versão principal do Salesforce. As alterações a seguir estão na Winter '21.

Como: Os Ganchos de estilo do Sistema de design do Lightning (beta) fornecem propriedades personalizadas CSS que estão disponíveis
para os seguintes blueprints de componente.

• Acordeão

• Alerta

• Avatar

• Emblemas

• Trilha de navegação

• Botões

• Ícones

• Modais

• Pílulas

• Guias com escopo

• Guias

• Notificação

• Dicas de ferramenta

Melhore sua IU com estas atualizações recentes de blueprints de componentes do SLDS.

Acordeão
Atualização dos elementos do cabeçalho de h3 class="site-text-heading_medium slds-m-top_none"  para
h2 class="site-text-heading_large".

Emblema
Correção de alturas inconsistentes entre variantes quando uma borda não está presente.

Caixa combinada
Texto auxiliar movido para a caixa de lista de pílulas das pílulas individuais para remover a repetição para usuários com leitores de
tela.
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Seletor de data e hora

.slds-form_compound  agora foi descontinuado e substituído por .slds-form-element_compound, que é usado
no pai .slds-form-element.

Elemento do formulário
O formulário composto agora é quebrado quando a largura do contêiner pai é menor que a largura combinada dos elementos do
formulário. Isso impede que os valores de entrada fiquem ilegíveis em elementos do formulário composto quando a largura do
contêiner é reduzida.

Navegação global
Ajuste da cor do asterisco indicador de guia não salva para cumprir as regras de contraste de cor de acessibilidade.

Criador de listas
Texto auxiliar movido para a caixa de lista de pílulas das pílulas individuais para remover a repetição para usuários com leitores de
tela.

Pesquisa
Texto auxiliar movido para a caixa de lista de pílulas das pílulas individuais para remover a repetição para usuários com leitores de
tela.

Caminho
A classe .slds-path__scroller  não usa mais role="application".

Pílula
Texto auxiliar movido para a caixa de lista de pílulas das pílulas individuais para remover a repetição para usuários com leitores de
tela.

Inconsistências de layout resolvidas para estilos de toque.

Documentação esclarecida sobre o uso de pílula vinculada.

Exemplo adicionado de Caixa de lista de pílulas em Grupo.

Indicador de progresso
Resolução do problema em que os ícones do botão de itens em andamento estavam desalinhados em dispositivos móveis/toque.

Anel de progresso
Instruções de tamanho adicionadas para garantir uma proporção correta.

Grupo de botões de seleção
Adição de aria-describedby="error_01"  às entradas para melhorar a acessibilidade no estado de erro.

Dica de ferramenta
Atualização de exemplos de blueprint de links de âncora para botões mais corretos em termos semânticos.

Árvore
Adição de aria-disabled  a elementos treeitem  que são desabilitados e atualização da cor do texto para representar o
estado desabilitado.

Uso de .slds-is-disabled  descontinuado em prol de .slds-is-hidden  para ocultar o ícone chevron. Para representar
um estado desabilitado, use aria-disabled.
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Parceiros de AppExchange: Liste o resumo da atividade por região no
modo de simulação e análise de mercado na Análise de aplicativo do
AppExchange
Veja que locais promovem atividade usando o Resumo da atividade de análise de mercado por região. Teste as integrações personalizadas
com o modo de simulação de Análise de aplicativo.

NESTA SEÇÃO:

Veja que locais promovem atividade de listagem com o resumo da atividade de análise de mercado do AppExchange por região

Use o Resumo de análise de mercado por região para ver como fontes de tráfego interno e externo contribuem para a atividade em
sua listagem do AppExchange. Veja a atividade de instalação, evento de lead, visita, focalização de bloco e visualização de bloco da
sua listagem por país ou Estado ou território dos EUA.

Teste as integrações personalizadas usando o modo de simulação de Análise de aplicativo do AppExchange

Para testar suas integrações em um ambiente que não é de produção, habilite o modo de simulação de Análise de aplicativo do
AppExchange e receba dados de amostra.

Veja que locais promovem atividade de listagem com o resumo da atividade de
análise de mercado do AppExchange por região
Use o Resumo de análise de mercado por região para ver como fontes de tráfego interno e externo contribuem para a atividade em sua
listagem do AppExchange. Veja a atividade de instalação, evento de lead, visita, focalização de bloco e visualização de bloco da sua
listagem por país ou Estado ou território dos EUA.

Quem: Para usar o Marketplace Analytics, você precisa da permissão Gerenciar listagens na Comunidade de parceiros do Salesforce.

Por quê: Para aumentar visitas, instalações e compras, aplique os recursos de desenvolvimento e marketing da sua empresa com mais
eficiência.

Veja dados por país no Mapa mundial ou por Estado ou território dos EUA no Mapa dos EUA (1). Para alterar as origens ou atividades de
tráfego, ajuste os filtros de local (2). O gradiente mostra o intervalo de valores para a atividade selecionada (3).

Como: Em Comunidade de parceiros do Salesforce, abra o Console de publicação e clique em Analytics (1) ou Visualizar painel (2).
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CONSULTE TAMBÉM:

Configurações da API de metadados

Análise de aplicativo do AppExchange

Teste as integrações personalizadas usando o modo de simulação de Análise de
aplicativo do AppExchange
Para testar suas integrações em um ambiente que não é de produção, habilite o modo de simulação de Análise de aplicativo do
AppExchange e receba dados de amostra.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic na Developer Edition.

Como: Para habilitar o modo de simulação de Análise de aplicativo do AppExchange, adicione ao seu código a preferência da organização
enableSimulationMode  AppAnalyticsSettings da API de metadados.

Captura de alteração de dados: Aprimoramento de evento (beta) e mais
suporte para objeto
Aprimore suas mensagens de evento com campos e receba notificações de alterações para mais objetos.

NESTA SEÇÃO:

Aprimore mensagens de evento de alteração com campos extras (beta)

Selecione campos a sempre serem incluídos em eventos de alteração, mesmo quando não alterados, para ajudar no processamento
ou na replicação de dados. Você pode selecionar qualquer campo cujo tipo tenha suporte, incluindo campos de ID externo. Por
exemplo, use aprimoramento quando seu aplicativo precisar de um campo de ID externo para registros correspondentes em um
sistema externo. Há suporte para aprimoramento em assinantes baseados em CometD.

Receba notificações de evento de alteração para mais objetos

Com Alterar captura de dados, agora você pode receber notificações de alterações de registro para os objetos de empréstimo para
hipoteca (parte do Financial Services Cloud) e os objetos de prazo de garantia e garantia do ativo (parte do Field Service).
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Aprimore mensagens de evento de alteração com campos extras (beta)
Selecione campos a sempre serem incluídos em eventos de alteração, mesmo quando não alterados, para ajudar no processamento ou
na replicação de dados. Você pode selecionar qualquer campo cujo tipo tenha suporte, incluindo campos de ID externo. Por exemplo,
use aprimoramento quando seu aplicativo precisar de um campo de ID externo para registros correspondentes em um sistema externo.
Há suporte para aprimoramento em assinantes baseados em CometD.

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

Nota:  Como um recurso beta, Aprimoramento da captura de dados de alteração 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 oferecer feedback e sugestões para Aprimoramento da captura de dados de
alteração na Trailblazer Community. Para obter informações sobre a ativação desse recurso na sua organização, entre em contato
com a Salesforce.

Como: Você define campos de aprimoramento em um canal e um membro daquele canal. O canal pode ser um canal personalizado
ou o canal ChangeEvents. Eventos de canal aprimorados são entregues apenas no canal configurado para aprimoramento. Para adicionar
campos de aprimoramento a um membro do canal e a um canal, use o objeto PlatformEventChannelMember na API do conjunto de
ferramentas ou na API de metadados.

Esse exemplo usa a API do conjunto de ferramentas para aprimorar o membro AccountChangeEvent no canal personalizado
SalesEvents__chn. O evento de alteração é aprimorado com dois campos: um campo personalizado
(External_Account_ID__c) e um campo padrão (Industry). O URI da solicitação POST associada é:
/services/data/v50.0/tooling/sobjects/PlatformEventChannelMember

Corpo da solicitação:

{
"FullName": "SalesEvents_AccountChangeEvent",
"Metadata": {
"enrichedFields": [
{
"name": "External_Account_ID__c"

},
{
"name": "Industry"

}
],
"eventChannel": "SalesEvents__chn",
"selectedEntity": "AccountChangeEvent"

}
}

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de captura de dados de alteração: Aprimore eventos de alteração com campos extras quando inscrito com
CometD (beta)
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Receba notificações de evento de alteração para mais objetos
Com Alterar captura de dados, agora você pode receber notificações de alterações de registro para os objetos de empréstimo para
hipoteca (parte do Financial Services Cloud) e os objetos de prazo de garantia e garantia do ativo (parte do Field Service).

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
A habilitação de alguns objetos exige configurações e permissões de recursos específicas.

Como: A Captura de alteração de dados está disponível 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 Captura de
alteração de dados em Configuração ou criar um canal personalizado.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de captura de dados de alteração: Alterar o suporte ao objeto do evento

Eventos da plataforma: Gerenciamento de assinatura e monitoramento
de uso
Gerencie suas assinaturas do acionador do Apex usando a interface do usuário, monitore métricas de uso e acompanhe o status de
publicação de evento (beta).

NESTA SEÇÃO:

Gerencie as assinaturas do acionador de evento de plataforma da interface do usuário

Você agora pode suspender e retomar as assinaturas do acionador do Apex para um evento de plataforma personalizado por meio
da interface do usuário. Retome uma assinatura suspensa do ponto em que ela parou, da mensagem mais antiga disponível, sem
perder nenhum evento publicado durante a suspensão.

Monitore o uso de entrega e publicação de evento

Para obter dados de uso para a publicação de eventos e entrega ao cliente CometD, consulte o objeto PlatformEventUsageMetric.
Os dados de uso estão disponíveis para as últimas 24 horas, terminando na última hora, e para uso diário histórico. A
PlatformEventUsageMetric contém métricas de uso separadas para eventos de plataforma em grande volume e eventos de captura
de dados de alteração.

Faça chamadas do Apex depois de publicar mensagens de evento de plataforma

Agora você pode fazer chamadas do Apex depois de publicar mensagens de evento para eventos configurados com o comportamento
Publicar imediatamente. Antes, depois de publicar esses eventos, não era possível fazer chamadas de nenhum Apex code. Eventos
publicados imediatamente têm um novo limite, que é separado do limite da instrução DML do Apex.

Obter o status de operações de publicação de evento de plataforma de alto volume (beta)

Eventos de plataforma de alto volume são publicados de modo assíncrono. Com eventos de status de publicação, você pode rastrear
o status de operações de publicação e adotar as ações necessárias. Habilite eventos de status no evento de plataforma de grande
volume que você está interessado em rastrear. Então, assine o evento de plataforma padrão PublishStatusEvent.

Gerencie as assinaturas do acionador de evento de plataforma da interface do
usuário
Você agora pode suspender e retomar as assinaturas do acionador do Apex para um evento de plataforma personalizado por meio da
interface do usuário. Retome uma assinatura suspensa do ponto em que ela parou, da mensagem mais antiga disponível, sem perder
nenhum evento publicado durante a suspensão.
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Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Retome uma assinatura de acionador suspensa do ponto em que ela parou. Para ignorar mensagens do evento que estão
causando erros ou não são mais necessárias, retome a assinatura a partir da dica, começando de novas mensagens do evento. Antes,
era possível apenas desativar um acionador para suspender a assinatura. Quando reativada, a assinatura era retomada da dica, perdendo
quaisquer mensagens de evento não processadas.

Como: Para acessar a página de detalhes do evento da plataforma, em Configuração, insira Eventos de plataforma  na caixa
Busca rápida, clique em Eventos da plataforma e clique no evento da plataforma. Para gerenciar uma assinatura do acionador, clique
em Gerenciar ao lado do acionador do Apex listado em Assinaturas na página de detalhes do evento da plataforma.

Na página de detalhes da assinatura, você pode gerenciar a assinatura.

Depois de suspender uma assinatura, você pode retomá-la.

Nota:  O gerenciamento de assinatura não está disponível para fluxos e processos, mas eles ainda são apresentados na lista
relacionada Assinaturas.

Monitore o uso de entrega e publicação de evento
Para obter dados de uso para a publicação de eventos e entrega ao cliente CometD, consulte o objeto PlatformEventUsageMetric. Os
dados de uso estão disponíveis para as últimas 24 horas, terminando na última hora, e para uso diário histórico. A PlatformEventUsageMetric
contém métricas de uso separadas para eventos de plataforma em grande volume e eventos de captura de dados de alteração.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quando: O armazenamento de dados de uso começa após a distribuição da Winter '21. Como resultado, os dados de uso de antes da
versão não estarão disponíveis. Recomendamos que você espere um dia após a versão Winter '21 para começar a consultar dados de
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uso. Os dados de uso para as primeiras 24 horas após a versão estarão incompletos devido à insuficiência de dados armazenados para
cobrir o período das últimas 24 horas inicialmente. Por exemplo, 1 dia após o lançamento, você poderá obter 1 dia de dados de uso. 2
dias após o lançamento, você poderá obter 2 dias de dados de uso e assim por diante. Os dados de uso são armazenados por, pelo
menos, 45 dias.

Por quê: Use a PlatformEventUsageMetric para obter visibilidade de suas tendências de uso e uso de evento. Os dados de uso dão uma
ideia de quão perto você está de suas alocações e quando precisará de mais alocações. As métricas de uso armazenadas em
PlatformEventUsageMetric são separadas dos valores de limites da API REST. Use os limites da API REST para rastrear sua entrega mensal
e publicar o uso com relação às suas alocações. O uso de entrega ao cliente CometD mensal que a API de limites retorna é comum para
eventos de plataforma e eventos de captura de dados de alteração. A PlatformEventUsageMetric divide o uso de eventos de plataforma
e altera eventos de captura de dados de alteração de modo que você possa rastrear o uso separadamente.

Como: As datas são armazenadas na hora universal coordenada (UTC), assim, converta seu horário local para UTC para a consulta. Essa
consulta seleciona métricas de uso para as últimas 24 horas, terminando na última hora. Por exemplo, com base na data e hora atuais
de 4 de agosto de 2020 11:23 em UTC, a última hora é 11:00. A consulta retorna o uso para o número de eventos de plataforma entregues
a clientes CometD para 3 de agosto de 2020 às 11:00 para 4 de agosto de 2020 às 11:00.

SELECT Name, StartDate, EndDate, Value FROM PlatformEventUsageMetric
WHERE Name='PLATFORM_EVENTS_DELIVERED'
AND StartDate=2020-08-03T11:00:00.000Z AND EndDate=2020-08-04T11:00:00.000Z

A consulta retorna esse resultado para o uso das últimas 24 horas.

ValorEndDateStartDateNome

5752020-08-04T11:00:00.000+00002020-08-03T11:00:00.000+0000PLATFORM_EVENTS_DELIVERED

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de eventos da plataforma: Monitore a publicação de evento da plataforma e o uso de entrega

Faça chamadas do Apex depois de publicar mensagens de evento de plataforma
Agora você pode fazer chamadas do Apex depois de publicar mensagens de evento para eventos configurados com o comportamento
Publicar imediatamente. Antes, depois de publicar esses eventos, não era possível fazer chamadas de nenhum Apex code. Eventos
publicados imediatamente têm um novo limite, que é separado do limite da instrução DML do Apex.

Onde: Essa alteração se aplica às edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Eventos configurados com o comportamento Publicar imediatamente são publicados quando a chamada é executada e não
dependem da conclusão bem-sucedida da transação. Esses eventos são usados para fins de rastreamento e registro. Com essa alteração,
eles não são considerados parte das operações DML da transação, portanto, não impedem a realização de chamadas do Apex após a
publicação. Eles contam para um novo limite de publicação separado de 150 chamadas EventBus.publish(). Essa alteração
não se aplica a eventos configurados com o comportamento Publicar após confirmação, cuja publicação é considerada parte das
operações DML da transação. A publicação desses eventos ainda conta para o limite de instrução DML do Apex. E você ainda pode fazer
chamadas do Apex após a publicação.

Para acompanhar o uso de limite de chamadas EventBus.publish()  para publicação imediata, use os métodos do Apex
Limits.getPublishImmediateDML()  e Limits.getLimitPublishImmediateDML().
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Nota:  Esse recurso não altera a maneira como você faz chamadas ao Apex de acionadores do Apex, que exigem a anotação
@future(callout=true).

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de eventos da plataforma: Campos de evento de plataforma

Guia do desenvolvedor do Apex: Controladores e limites de execução

Guia do desenvolvedor do Apex: como invocar chamadas usando o Apex

Obter o status de operações de publicação de evento de plataforma de alto volume
(beta)
Eventos de plataforma de alto volume são publicados de modo assíncrono. Com eventos de status de publicação, você pode rastrear o
status de operações de publicação e adotar as ações necessárias. Habilite eventos de status no evento de plataforma de grande volume
que você está interessado em rastrear. Então, assine o evento de plataforma padrão PublishStatusEvent.

Nota:  Como um recurso beta, Publicar eventos de status 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 enviar feedback e sugestões para Eventos de status de publicação na Trailblazer Community. Para
obter informações sobre a ativação desse recurso na sua organização, entre em contato com a Salesforce.

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

Por quê: Você pode obter uma confirmação da operação de publicação enfileirada sem esse recurso, mas não saberá se a operação foi
bem-sucedida. Um status de sucesso no SaveResult retornado imediatamente significa que a operação de publicação está na fila no
Salesforce. A operação será realizada mais tarde, quando recursos do sistema estiverem disponíveis. Algumas falhas são retornadas no
SaveResult, como erros de validação ou limite, mas não os erros assíncronos. Em casos raros, operações de publicação enfileiradas podem
falhar devido a um erro do sistema. O benefício dos eventos de status é que você pode descobrir o status eventual de operações de
publicação na fila e realizar as ações adequadas.

Como: Para habilitar o recebimento de eventos de status de publicação para seu evento de plataforma de grande volume, em Configuração,
clique em Rastrear status de publicação na página de definição do evento. Ou, na API de metadados, defina o campo
enablePublishStatusTracking  no CustomObject como true.

Os resultados da publicação do evento são reunidos em lote em um PublishStatusEvent e agrupados pelo status e o tópico, que é o
nome da API do evento. Um PublishStatusEvent não necessariamente corresponde a uma solicitação de publicação. Ele contém os
resultados de uma ou mais solicitações que são para o mesmo evento de plataforma e têm o mesmo status de publicação. Cada
PublishStatusEvent inclui uma matriz de objetos filho PublishStatusDetail contendo informações sobre cada operação de publicação de
evento.

Este exemplo mostra a carga útil para um status de publicação com falha e contém informações para dois eventos. O campo EventUuid
é um identificador universalmente exclusivo (UUID) que identifica a mensagem do evento e correlaciona o resultado da publicação de
cada evento à chamada de publicação original.

{
"schema": "tklL37cct1eXnqi_yPIS7w",
"payload": {
"Status": "FAILURE",
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"AdditionalInfo": null,
"CreatedById": "005xx000001X83aAAC",
"CreatedDate": "2020-08-06T20:20:23.573Z",
"PublishStatusDetails": [
{
"Replay": null,
"EventUuid": "e981b488-81f3-4fcc-bd6f-f7033c9d7ac3",
"FailureReason":
"The platform event message could not be published. Try again later.",

"StatusCode": "PLATFORM_EVENT_PUBLISH_FAILED"
},
{
"Replay": null,
"EventUuid": "ed5773c8-6848-4eee-99cf-2d3703cc0da3",
"FailureReason":
"The platform event message could not be published. Try again later.",

"StatusCode": "PLATFORM_EVENT_PUBLISH_FAILED"
}

],
"Topic": "Order_Event__e"

}
}

Use o valor de campo EventUuid  para combinar o status com o evento publicado. Caso você tenha publicado o evento no Apex,
poderá obter o UUID chamando EventBus.getOperationId(saveResult). Caso você tenha publicado o evento usando
as APIs do Salesforce, o SaveResult retornado conterá o UUID no campo message  de Erro. Esse exemplo contém o resultado de salvar
de um evento inserido usando a solicitação POST da API REST.

{
"id" : "e01xx0000000001AAA",
"success" : true,
"errors" : [ {
"statusCode" : "OPERATION_ENQUEUED",
"message" : "e981b488-81f3-4fcc-bd6f-f7033c9d7ac3",
"fields" : [ ]

} ]
}

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor de eventos da plataforma: Obter o status de operações de publicação de evento de plataforma de alto volume
(beta)

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 IU facilmente com recursos novos e alterados.
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Apex: Itens novos e alterados

Essas classes, enums e interfaces são novas ou foram alteradas.

ConnectApi (Connect no Apex): Classes e enumerações novas e alteradas

Crie experiências personalizadas no Salesforce usando o Connect no Apex. Copie produtos de um carrinho para uma lista de desejos
e trabalhe com carrinhos atuais. Obtenha contas gerenciadas externamente. Envie convites para pesquisa por email.

API: Itens novos e alterados

Acesse mais objetos de dados e tipos de metadados na API versão 50.0.

Componentes do Lightning: Itens novos e alterados
Crie a IU facilmente com recursos novos e alterados.

NESTA SEÇÃO:

Componentes da Web do Lightning novos e alterados

Crie a interface do usuário facilmente com componentes novos e alterados.

Módulos novos e alterados para componentes da Web do Lightning

Os módulos permitem que você faça mais com os componentes da Web do Lightning.

Componentes Aura novos e alterados

Crie a interface do usuário facilmente com componentes novos e alterados.

Componentes da Web do Lightning novos e alterados
Crie a interface do usuário facilmente com componentes novos e alterados.

Novos componentes

Os seguintes componentes são novos e exigem a API versão 50.0 e posterior.

lightning-rich-text-toolbar-button (beta)
Adiciona um botão personalizado à barra de ferramentas do componente lightning-input-rich-text. Esse componente
deve ser aninhado no lightning-rich-text-toolbar-button-group. Para mais informações, consulte Adicionar
botões personalizados ao componente de base lightning-input-rich-text (beta) na página 542.

lightning-rich-text-toolbar-button-group (beta)
Um contêiner para botões personalizados na barra de ferramentas do componente lightning-input-rich-text. Para
mais informações, consulte Adicionar botões personalizados ao componente de base lightning-input-rich-text (beta) na página 542.

Componentes da Web do Lightning alterados

Os seguintes componentes foram alterados.

lightning-click-to-dial
O método a seguir é novo.

• click()  – disca o número de telefone enviando os parâmetros e o ID do registro ao sistema de telefone, caso sejam fornecidos.
Só é possível clicar em números de telefone habilitados.

lightning-combobox
A propriedade a seguir é nova para o atributo options.
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• description  – define o texto descritivo de um item de lista. O texto descritivo é exibido abaixo do rótulo do item de lista.
Ao adicionar descrições, especifique uma descrição para cada item em uma lista. Se alguns itens estiverem sem descrições, os
textos dos itens poderão ficar desalinhados.

Aqui está um exemplo usando a propriedade description  no JavaScript de um componente:

options = [
{value: 'new', label: 'New', description: 'A new item'},
{value: 'in-progress', label: 'In Progress', description: 'Currently working

on this item'},
{value: 'finished', label: 'Finished', description: 'Done working on this

item'}
];

lightning-datatable
Colunas no tipo de dados text  não exibirão nenhum conteúdo se você passar um valor de objeto.

lightning-input
O tipo de entrada email  mudou.

• Há suporte para a codificação UTF-8 para inserir um endereço de email internacional.

lightning-input-address
Os atributos a seguir são novos.

• address-lookup-placeholder  – o espaço reservado para o campo de pesquisa de endereço, que está visível apenas
quando você usa show-address-lookup.

• street-placeholder  – o espaço reservado para o campo de rua.

• city-placeholder  – o espaço reservado para o campo de cidade.

• province-placeholder  – o espaço reservado para o campo de província.

• country-placeholder  – o espaço reservado para o campo de país.

• postal-code-placeholder  – o espaço reservado para o campo de código postal.

lightning-input-field
Os tipos de campo a seguir mudaram.

• O tipo de campo da lista de opções é exibido em um estado desabilitado e somente leitura se você não fornece um campo de
controle.

• O tipo de campo de email dá suporte para codificação UTF-8 para inserir um endereço de email internacional.

• O tipo de campo do nome dá suporte ao campo suffix. Para obter mais informações sobre como habilitar esse campo em
sua organização, consulte Campos do usuário na Ajuda do Salesforce.

lightning-input-rich-text
Você pode adicionar botões personalizados à barra de ferramentas usando os componentes
lightning-rich-text-toolbar-button-group  e lightning-rich-text-toolbar-button. Para mais
informações, consulte Adicionar botões personalizados ao componente de base lightning-input-rich-text (beta) na página 542.

O método setRangeText()  (beta) é novo.

Nota:  Como um recurso beta, setRangeText()  é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato
de assinatura mestre com o 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,
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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 setRangeText()  no grupo
Componentes de desenvolvimento do Lightning na Trailblazer Community.

• setRangeText()  – insere o texto em um intervalo especificado de valores de índice, substituindo o conteúdo ou inserindo
conteúdo novo. Esse método segue a API do método HTMLInputElement.setRangeText() e permite que você insira
texto formatado ao usá-lo no método setFormat().

O método setFormat()  mudou. Você pode definir estes formatos adicionais de modo programático: bold, italic,
underline, strike, code, code-block, link, color, background  e header. Antes, havia suporte apenas para
align, font  e size.

Aplique formatos a texto selecionado chamando o método com pares chave-valor como parâmetros. Por exemplo:

setFormat({bold: true, italic: true, link: "google.com", color: "green", header: 2})

lightning-pill-container
Quando uma pílula contém um valor href, o ícone ou avatar opcional não é mais aninhado na marca do hiperlink. Clicar no ícone
ou no avatar dá acesso ao hiperlink. Esse comportamento é consistente com um componente lightning:pill  que é renderizado
sem lightning:pillContainer.

A variante bare  não renderiza mais pílulas em um elemento de lista não ordenado. Porém, as variantes standard  e bare  são
visualmente iguais. A variante bare  fornece um botão Remover focável em cada pílula. Pressione a tecla Tab uma vez para focar
a pílula e mais uma vez para focar o botão Remover.

lightning-textarea
O método setRangeText()  (beta) é novo.

Nota: Como um recurso beta, setRangeText()  é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato
de assinatura mestre com o 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 setRangeText()  no grupo
Componentes de desenvolvimento do Lightning na Trailblazer Community.

• setRangeText()  – insere o texto em um intervalo especificado de valores de índice, substituindo o conteúdo ou inserindo
conteúdo novo. Esse método segue a API do método HTMLInputElement.setRangeText().

CONSULTE TAMBÉM:

Referência do componente

Módulos novos e alterados para componentes da Web do Lightning
Os módulos permitem que você faça mais com os componentes da Web do Lightning.

Novo módulo

O módulo a seguir agora está disponível.
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lightning/uiAppsApi
Esse módulo inclui um adaptador de conexão, getNavItems. Use esse adaptador de conexão para obter os itens de navegação
(guias) aos quais o usuário tem acesso.

Módulos alterados

Os módulos a seguir têm um novo adaptador de conexão ou função JavaScript.

lightning/uiObjectInfoApi
O adaptador de conexão getObjectInfos  é novo. Use getObjectInfos  para obter metadados para vários objetos. A
resposta inclui metadados que descrevem campos, relacionamentos filho, tipo de registro e tema para cada objeto.

import { LightningElement, wire } from 'lwc';
import { getObjectInfos } from 'lightning/uiObjectInfoApi';
import ACCOUNT_OBJECT from '@salesforce/schema/Account';
import OPPORTUNITY_OBJECT from '@salesforce/schema/Opportunity';

export default class GetObjectInfosExample extends LightningElement {
@wire(getObjectInfos, { objectApiNames: [ ACCOUNT_OBJECT, OPPORTUNITY_OBJECT ] })
propertyOrFunction;

}

lightning/uiRecordApi
A função getRecordNotifyChange()  é nova. Chame getRecordNotifyChange()  para atualizar o cache do Serviços
do Lightning Data depois de atualizar um registro fora de seus mecanismos, como usando o imperativo Apex, Visualforce ou ao
chamar a API da interface do usuário usando uma estrutura de terceiros. O Serviços do Lightning Data busca atualizações de registro
para os IDs de registro que você especifica e atualiza o cache do Serviço do Lightning Data, fornecendo os dados mais recentes às
suas conexões.

import { LightningElement, wire } from 'lwc';
import { getRecord, getRecordNotifyChange } from 'lightning/uiRecordApi';
import apexUpdateRecord from '@salesforce/apex/Controller.apexUpdateRecord';

export default class NotifyRecordChangeExample extends LightningElement {
@api recordId;

// Wire a record.
@wire(getRecord, { recordId: '$recordId', fields: ... })
record;

async handler() {
// Update the record via Apex.
await apexUpdateRecord(this.recordId);
// Notify LDS that you've changed the record outside its mechanisms.
getRecordNotifyChange([{recordId: this.recordId}]);

}
}

Componentes Aura novos e alterados
Crie a interface do usuário facilmente com componentes novos e alterados.
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Componentes Aura alterados

Os seguintes componentes foram alterados.

lightning:clickToDial
O método a seguir é novo.

• click()  – disca o número de telefone enviando os parâmetros e o ID do registro ao sistema de telefone, caso sejam fornecidos.
Só é possível clicar em números de telefone habilitados.

lightning:combobox
A propriedade a seguir é nova para o atributo options.

• description  – define o texto descritivo de um item de lista. O texto descritivo é exibido abaixo do rótulo do item de lista.
Ao adicionar descrições, especifique uma descrição para cada item em uma lista. Se alguns itens estiverem sem descrições, os
textos dos itens poderão ficar desalinhados.

Aqui está um exemplo usando a propriedade description  no JavaScript de um componente:

options = [
{value: 'new', label: 'New', description: 'A new item'},
{value: 'in-progress', label: 'In Progress', description: 'Currently working

on this item'},
{value: 'finished', label: 'Finished', description: 'Done working on this

item'}
];

lightning:datatable
Colunas no tipo de dados text  não exibirão nenhum conteúdo se você passar um valor de objeto.

lightning:input
O tipo de entrada email  mudou.

• Há suporte para a codificação UTF-8 para inserir um endereço de email internacional.

lightning:inputAddress
Os atributos a seguir são novos.

• addressLookupPlaceholder  – o espaço reservado para o campo de pesquisa de endereço, que está visível apenas
quando você usa showAddressLookup.

• streetPlaceholder  – o espaço reservado para o campo de rua.

• cityPlaceholder  – o espaço reservado para o campo de cidade.

• provincePlaceholder  – o espaço reservado para o campo de província.

• countryPlaceholder  – o espaço reservado para o campo de país.

• postalCodePlaceholder  – o espaço reservado para o campo de código postal.

lightning:inputField
Os tipos de campo a seguir mudaram.

• O tipo de campo da lista de opções é exibido em um estado desabilitado e somente leitura se você não fornece um campo de
controle.

• O tipo de campo de email dá suporte para codificação UTF-8 para inserir um endereço de email internacional.

• O tipo de campo do nome dá suporte ao campo suffix. Para obter mais informações sobre como habilitar esse campo em
sua organização, consulte Campos do usuário na Ajuda do Salesforce.

lightning:inputRichText
O método setRangeText()  (beta) é novo.

589

Itens novos e alterados para desenvolvedoresNotas da versão do Salesforce Winter '21

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


Nota:  Como um recurso beta, setRangeText()  é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato
de assinatura mestre com o 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 setRangeText()  no grupo
Componentes de desenvolvimento do Lightning na Trailblazer Community.

• setRangeText()  – insere o texto em um intervalo especificado de valores de índice, substituindo o conteúdo ou inserindo
conteúdo novo. Esse método segue a API do método HTMLInputElement.setRangeText() e permite que você insira
texto formatado ao usá-lo no método setFormat().

O método setFormat()  mudou. Você pode definir estes formatos adicionais de modo programático: bold, italic,
underline, strike, code, code-block, link, color, background  e header. Antes, havia suporte apenas para
align, font  e size.

Aplique formatos a texto selecionado chamando o método com pares chave-valor como parâmetros. Por exemplo:

setFormat({bold: true, italic: true, link: "google.com", color: "green", header: 2})

lightning:pillContainer
Quando uma pílula contém um valor href, o ícone ou avatar opcional não é mais aninhado na marca do hiperlink. Clicar no ícone
ou no avatar dá acesso ao hiperlink. Esse comportamento é consistente com um componente lightning:pill  que é renderizado
sem lightning:pillContainer.

A variante bare  não renderiza mais pílulas em um elemento de lista não ordenado. Porém, as variantes standard  e bare  são
visualmente iguais. A variante bare  fornece um botão Remover focável em cada pílula. Pressione a tecla Tab uma vez para focar
a pílula e mais uma vez para focar o botão Remover.

lightning:textarea
O método setRangeText()  (beta) é novo.

Nota: Como um recurso beta, setRangeText()  é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato
de assinatura mestre com o 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 setRangeText()  no grupo
Componentes de desenvolvimento do Lightning na Trailblazer Community.

• setRangeText()  – insere o texto em um intervalo especificado de valores de índice, substituindo o conteúdo ou inserindo
conteúdo novo. Esse método segue a API do método HTMLInputElement.setRangeText().

CONSULTE TAMBÉM:

Referência do componente

Apex: Itens novos e alterados
Essas classes, enums e interfaces são novas ou foram alteradas.
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Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor do Apex.

NESTA SEÇÃO:

Armazene o namespace em cache

O namespace Cache  tem classes, métodos, interfaces, enumerações ou exceções novos ou alterados.

Namespace do LxScheduler

O novo namespace LxScheduler  tem estas classes e métodos e uma interface.

Namespace do sistema

O namespace System  tem classes, métodos, interfaces, enumerações ou exceções novos ou alterados.

CONSULTE TAMBÉM:

Apex: Novos recursos

Armazene o namespace em cache
O namespace Cache  tem classes, métodos, interfaces, enumerações ou exceções novos ou alterados.

Métodos novos ou alterados em classes existentes

Obtenha o tamanho médio do item entre todas as chaves recuperadas do cache
Use o novo método getAvgGetSize()  nas classes Cache.Org, Cache.Partition  e Cache.Session.

Obtenha o tamanho máximo do item entre todas as chaves recuperadas do cache
Use o novo método getMaxGetSize()  nas classes Cache.Org, Cache.Partition  e Cache.Session.

DESCONTINUADO: Métodos getAvgValueSize()  e getMaxValueSize()  em Cache.Org, Cache.Partition  e
Cache.Session

Os métodos getAvgValueSize()  e getMaxValueSize()  nas classes Cache.Org, Cache.Partition  e
Cache.Session  não têm suporte na versão 50.0 e posteriores.

Namespace do LxScheduler
O novo namespace LxScheduler  tem estas classes e métodos e uma interface.

Novas classes

Obtenha uma lista de parâmetros que são passados para a interface
LxScheduler.ServiceResourceScheduleHandler

Use estes métodos na nova classe LxScheduler.ServiceAppointmentRequestInfo. Use o método
getPrimaryResourceId  para obter o ID do recurso de serviço primário. Use o método getServiceResources  para
obter uma lista de recursos de serviço para os períodos já reservados. Use o método getWorkTypeId  para obter o ID do tipo
de trabalho do compromisso.

Obter informações sobre um recurso de serviço
Use estes métodos na nova classe LxScheduler.ServiceResourceInfo. Use o método getResourceType  para
obter o tipo de recurso de serviço, como Técnico ou Ativo. Use o método getServiceResourceId  para obter o ID do recurso
de serviço. Use o método getTerritoryIds  para obter uma lista de territórios de serviço solicitados para o recurso de serviço.
Use o método getUserName  para obter o nome de usuário do recurso de serviço.
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Passe resultados da sua classe do Apex personalizada para os métodos de interface
LxScheduler.ServiceResourceScheduleHandler

Use a classe LxScheduler.ServiceResourceSchedule.

Passe a lista de períodos indisponíveis para recursos de serviço solicitados para a classe
LxScheduler.ServiceResourceSchedule

Use a classe LxScheduler.UnavailableTimeslot.

Nova interface

Permita que uma classe de implementação verifique os eventos do calendário externos dos recursos de serviço e retorne
os períodos em que os recursos de serviço estão reservados

Use a nova interface LxScheduler.ServiceResourceScheduleHandler.

Namespace do sistema
O namespace System  tem classes, métodos, interfaces, enumerações ou exceções novos ou alterados.

Novas classes

Detecte contexto do Apex atual no tempo de execução com ID da solicitação e Quiddity
Use esses novos métodos na classe System.Request. Use o método getCurrent()  para recuperar o objeto Solicitação
que contém o identificador único para a solicitação atual do Salesforce e o valor do Quiddity. Use o método getRequestId()
para obter o ID da solicitação atual. Use o método getQuiddity()  para obter o valor do Quiddity.

Métodos novos ou alterados em classes existentes

Aprimorar a segurança com um novo comportamento de encadeamento para Email-to-Case
Use o método getCaseIdFromEmailHeaders  na classe System.Cases  para corresponder emails recebidos com suas
informações de cabeçalho. O método Cases.getCaseIdFromEmailThreadId()  foi descontinuado.

Verifique se o uso de limite do evento de plataforma é publicado imediatamente
Use o novo método getPublishImmediateDML  na classe System.Limits  para obter número de chamadas de
EventBus.publish  feitas para eventos da plataforma configurados para publicação imediata. E use o novo método
getLimitPublishImmediateDML  na classe System.Limits  para obter o limite máximo de chamadas de
EventBus.publish.

Adicione dinamicamente erros a um campo SObject
Use os métodos de sobrecarga addError  na classe System.SObject:

• addError(String fieldName, String message[, Boolean doNotEscape])

• addError(Schema.SObjectField field, String message[, Boolean doNotEscape])

Saiba se uma instância do SObject contém erros
Use o método hasErrors  na classe System.SObject.

Obtenha os detalhes do erro para uma instância do SObject
Use o método getErrors  na classe System.SObject.

Obtenha a descrição de metadados para uma lista especificada de tipos SObject
Use o método de sobrecarga describeSObjects  na classe System.Schema. A opção de descrição padrão para esse
método é SObjectDescribeOptions.DEFERRED, que indica relacionamentos filho de carregamento lento.
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Obtenha o código curto para o valor do Quiddity da solicitação do Salesforce atual
Use o método getQuiddityShortCode  na classe System.System.

Novas enumerações

Use algoritmos de assinatura digital curvos elípticos (ECDSA) com métodos de criptografia
Use os novos valores ECDSA-SHA256, ECDSA-SHA384 e ECDSA-SHA512 no parâmetro algorithmName em Crypto.sign,
Crypto.signWithCertificate, Crypto.signXML()  e Crypto.verify()  (métodos) na classe
System.Crypto.

Especifique um valor do Quiddity usado pelos métodos na classe System.Request
Use a nova enumeração System.Quiddity.

ConnectApi (Connect no Apex): Classes e enumerações novas e alteradas
Crie experiências personalizadas no Salesforce usando o Connect no Apex. Copie produtos de um carrinho para uma lista de desejos e
trabalhe com carrinhos atuais. Obtenha contas gerenciadas externamente. Envie convites para pesquisa por email.

Muitas ações de recurso da API REST do Connect são expostas como métodos estáticos em classes do Apex no namespace ConnectApi.
Esses métodos usam outras classes ConnectApi  para entrada e retorno de informações. Chamamos o namespace do ConnectApi
de Connect no Apex.

NESTA SEÇÃO:

Classes do Connect no Apex novas e alteradas

Essas classes são novas ou foram alteradas.

Classes de entrada novas e alteradas do Connect no Apex

Estas classes de entrada são novas ou têm alterações.

Connect novo e alterado em classes de saída do Apex

Estas classes de saída são novas ou têm alterações.

Enumerações do Connect no Apex novas e alteradas

Essas enumerações são novas ou foram alteradas.

CONSULTE TAMBÉM:

Conectar a API REST

Guia do desenvolvedor do Apex: Namespace da ConnectApi

Guia do desenvolvedor da API REST do Connect

Classes do Connect no Apex novas e alteradas
Essas classes são novas ou foram alteradas.

B2B Commerce no Lightning

Estes métodos novos e alterados estão na classe ConnectApi.CommerceCart.
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Copie os produtos de um carrinho para uma lista de desejos

• copyCartToWishlist(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId,
cartToWishlistInput)

Defina a visibilidade para mensagens do carrinho

• setCartMessagesVisibility(webstoreId, activeCartOrId, effectiveAccountId,
messageVisibility)

Todos os métodos com o parâmetro activeCartOrId  agora dão suporte ao valor current
O valor current  indica um carrinho com um status que não é Closed  ou PendingDelete.

• addItemsToCart(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, cartItems)

• addItemToCart(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, cartItemInput)

• copyCartToWishlist(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId,
cartToWishlistInput)

• deleteCart(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId)

• deleteCartItem(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, cartItemId)

• getCartItems(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId)

• getCartItems(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, pageParam)

• getCartItems(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, pageParam, sortParam)

• getCartItems(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, pageParam, pageSize)

• getCartItems(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, pageParam, pageSize,
sortParam)

• getCartItems(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, productFields,
pageParam, pageSize, sortParam)

• getCartSummary(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId)

• getOrCreateActiveCartSummary(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId)

• setCartMessagesVisibility(webstoreId, activeCartOrId, effectiveAccountId,
messageVisibility)

• updateCartItem(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, cartItemId, cartItem)

Esses novos métodos estão na classe ConnectApi.CommerceWishlist.

Atualize o nome de uma lista de desejos

• updateWishlist(webstoreId, wishlistId, wishlistUpdateInput)

• updateWishlist(webstoreId, effectiveAccountId, wishlistId, wishlistUpdateInput)

Conteúdo gerenciado do CMS

Esses novos métodos estão na classe ConnectApi.ManagedContent.

Obtenha todas as versões de conteúdo gerenciado para um canal com URLs absolutos

• getAllContent(channelId, pageParam, pageSize, language, managedContentType,
includeMetadata, startDate, endDate, showAbsoluteUrl)

Obtenha todas as versões de conteúdo gerenciado para uma comunidade com URLs absolutos

• getAllManagedContent(communityId, pageParam, pageSize, language, managedContentType,
showAbsoluteUrl)
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Obtenha as versões de conteúdo gerenciado para um canal com URLs absolutos usando uma lista de IDs de conteúdo
gerenciado

• getContentByIds(channelId, managedContentIds, pageParam, pageSize, language,
managedContentType, includeMetadata, startDate, endDate, showAbsoluteUrl)

Obtenha as versões de conteúdo gerenciado para uma comunidade com URLs absolutos usando uma lista de IDs de conteúdo
gerenciado

• getManagedContentByIds(communityId, managedContentIds, pageParam, pageSize,
language, managedContentType, showAbsoluteUrl)

Obtenha as versões de conteúdo gerenciado com URLs absolutos usando uma lista de nomes de tópico de conteúdo

• getManagedContentByTopics(communityId, topics, pageParam, pageSize, language,
managedContentType, showAbsoluteUrl)

Obtenha as versões de conteúdo gerenciado com URLs absolutos usando uma lista de nomes de tópico de conteúdo e IDs
de conteúdo gerenciado

• getManagedContentByTopicsAndIds(communityId, managedContentIds, topics, pageParam,
pageSize, language, managedContentType, showAbsoluteUrl)

Pagamentos do comércio

Esses novos métodos estão na classe ConnectApi.Payments.

Reembolse um pagamento
refund(ReferencedRefundInput, paymentId)

Capture um pagamento
capture(AuthCaptureInput, authorizationId)

Conta gerenciada externa

Esse novo método está na classe ConnectApi.ExternalManagedAccount.

Disponibilize contas gerenciadas externamente ao usuário do contexto em todas as comunidades

• getCommunitiesExternalManagedAccounts(communityId)

Pesquisas do Salesforce

Esse novo método está na classe ConnectApi.Surveys.

Envie convites para pesquisa por email

• sendSurveyInvitationEmail(surveyID, SurveyEmailInput)

Classes de entrada novas e alteradas do Connect no Apex
Estas classes de entrada são novas ou têm alterações.

B2B Commerce no Lightning

ConnectApi.CartMessagesVisibilityInput
Essa nova classe de entrada tem esta propriedade.

• visibility  – especifica se as mensagens do carrinho são definidas como visíveis (true) ou não (false).
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ConnectApi.CartToWishlistInput
Essa nova classe de entrada tem esta propriedade.

• wishlistId  – ID da lista de desejos para a qual copiar os produtos do carrinho.

ConnectApi.WishlistUpdateInput
Essa nova classe de entrada tem esta propriedade.

• name  – nome da lista de desejos a atualizar.

Pagamentos do comércio

ConnectApi.AuditParamsRequest
Essa nova classe de entrada abstrata é uma superclasse de ConnectApi.BaseRequest  e tem estas propriedades.

• email  – email do cliente que iniciou a solicitação.

• ipAddress  – endereço IP do cliente que fez a solicitação.

• macAddress  – endereço Mac do cliente que fez a solicitação.

• phone  – número de telefone do cliente que iniciou a solicitação.

ConnectApi.CaptureRequest
Essa nova classe de entrada é uma subclasse de ConnectApi.BaseRequest  e tem estas propriedades.

• accountId  – ID da conta que deve ser vinculada à solicitação de captura.

• amount  – valor que deve ser capturado da autorização anterior.

• clientContext  – fornece contexto para as APIs de pagamento. Usado para um chamador de pagamento restabelecer
contexto.

• comments  – comentários para captura de pagamento.

• effectiveDate  – a data em que o pagamento entra em vigor.

• paymentGroup  – detalhes do grupo de pagamentos associado à solicitação de pagamento.

ConnectApi.BaseRequest
Essa nova classe de entrada é uma subclasse de ConnectApi.AuditParamsRequest  e uma superclasse de
ConnectApi.CaptureRequest  e ConnectApi.RefundRequest. Ela tem estas propriedades.

• additionalData  – informações adicionais sobre a chamada do gateway. Varia com o tipo de gateway de pagamento.

• idempotencyKey  – chave de idempotência usada para a solicitação de pagamento. Pode ser fornecida na carga útil ou no
cabeçalho, mas não nos dois lugares de uma só vez.

ConnectApi.PaymentGroupRequest
Essa nova classe de entrada tem estas propriedades.

• createPaymentGroup  – sinalizador para indicar se o grupo de pagamento precisa ser criado.

• currencyIsoCode  – código de moeda ISO 4217 de três letras associado ao registro do grupo de pagamento.

• id  – se o ID tiver um valor, a captura de pagamento estará usando um PaymentGroup ativo. Se o ID for null  e outras
propriedades tiverem valores, a captura de pagamento criará um grupo de pagamento. Se exigir um ID de grupo de pagamento,
as propriedades currencyIsoCode  e sourceObjectId  deverão ser null  e createPaymentGroup  poderá
estar ausente ou ser falso.

• sourceObjectId  – ID do objeto do pedido para vincular um pedido a um grupo de pagamento. Forneça um OrderId
existente.

ConnectApi.ReferencedRefundRequest
Essa nova classe de entrada é uma subclasse de ConnectApi.RefundRequest  e tem estas propriedades.
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• accountId  – ID da conta que deve ser vinculada à solicitação de reembolso referida.

• amount  – valor que deve ser reembolsado.

• clientContext  – fornece contexto para as APIs de pagamento. Usado para um chamador de pagamento restabelecer
contexto.

• comments  – comentários para o reembolso.

• effectiveDate  – data em que o reembolso entra em vigor.

• paymentGroup  – detalhes do grupo de pagamentos associado ao reembolso.

ConnectApi.RefundRequest
Essa nova classe de entrada abstrata é uma subclasse de ConnectApi.BaseRequest  e uma superclasse de
ConnectApi.ReferencedRefundRequest. Ela não tem nenhuma propriedade adicional.

Gerenciamento de pedido do Salesforce

ConnectApi.OrderSummaryInputRepresentation
Essa classe de entrada tem estas novas propriedades.

• name  – OrderNumber a atribuir ao OrderSummary.

• status  – status a atribuir ao OrderSummary.

Pesquisas do Salesforce

ConnectApi.AssociateRecordsWithRecipientInput
Essa nova classe de entrada tem estas propriedades.

• associateRecordIds  – ID dos registros associados.

• recipientId  – ID do participante cujo convite deve ser associado ao registro.

ConnectApi.RecipientEngagementContextInput
Essa nova classe de entrada tem estas propriedades.

• recipientEngagementContext  – mapa de parâmetros adicionais associados ao convite gerado para o destinatário.

• recipientId  – ID do destinatário.

ConnectApi.SurveyInvitationEmailInput
Essa nova classe de entrada tem estas propriedades.

• allowGuestUserResponse  – permite que participantes que não têm uma conta do Salesforce respondam.

• allowParticipantsAccessTheirResponse  – permite que os participantes vejam suas próprias respostas depois
de enviar a pesquisa.

• associateRecordsWithRecipients  – mapeia cada destinatário com outro registro que deve ser associado ao convite
para pesquisa do destinatário.

• body  – conteúdo do email. Especifique o corpo do email caso você não especifique um modelo de email.

• collectAnonymousResponse  – permite que os participantes respondam de modo anônimo.

• communityId  – ID da comunidade que é usado para abrir a pesquisa para usuários fora da sua organização.

• emailTemplateId  – ID do modelo de email usado para enviar o convite da pesquisa.

• fromEmailAddress  – ID do email do usuário ou endereço de email organizacional associado ao perfil do usuário.

• invitationExpirationDate  – data em que o convite para a pesquisa expira.

• invitationOwner  – ID do proprietário dos registros de convite para a pesquisa.
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• isPersonalInvitation  – cria um convite único para cada participante. Quando um participante responde usando um
convite pessoal, o registro de resposta é associado ao registro do Salesforce do participante.

• recipientEngagementContexts  – mapeia cada destinatário com o contexto com base no qual o convite para a
pesquisa é enviado por email.

• recipients  – lista de até 300 IDs de leads, contatos ou usuários aos quais o convite para a pesquisa é enviado por email.

• shareInvitationsWith  – ID do usuário com o qual os registros de convite para a pesquisa devem ser compartilhados.
Os registros do convite são compartilhados com acesso de leitura.

• subject  – assunto do email. Especifique o assunto caso você não especifique um modelo de email.

• surveyQuestionIds  – ID da pergunta que está integrada ao email.

Connect novo e alterado em classes de saída do Apex
Estas classes de saída são novas ou têm alterações.

B2B Commerce com o Lightning

ConnectApi.CartItem
Essa classe de saída tem estas novas propriedades.

• totalAdjustmentAmount  – valor total do ajuste para o item.

• unitAdjustedPrice  – preço unitário, incluindo ajustes, do item.

• unitAdjustmentAmount  – ajustes feitos no preço unitário do item.

ConnectApi.CartMessagesSummary
Essa classe de saída tem esta nova propriedade.

• totalLineItemsWithErrors  – em ConnectApi.CartItemResult, null  se o item do carrinho não tiver
erros ou 1  se o item do carrinho tiver erros. Em ConnectApi.CartSummary, o número total de itens de linha do produto
que contêm erros.

ConnectApi.CartMessagesVisibilityResult
Essa nova classe de saída tem esta propriedade.

• visibility  – especifica se as mensagens do carrinho são definidas como visíveis (true) ou não (false).

ConnectApi.CartProductAttribute  (Piloto)

Nota:  Fornecemos variações e atributos de produtos a clientes selecionados por meio de um programa piloto que exige a
aceitação de termos e condições específicos. Variações e atributos de produtos estão sujeitos a alterações e não estão disponíveis
ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados
à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico,
ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos
disponíveis ao público em geral.

Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• label  – Rótulo ou nome de exibição do atributo

• sequence  – Sequência do atributo dentro do conjunto de atributos.

• value  – Valor de exibição do atributo.

ConnectApi.CartProductSummary
Essa classe de saída tem esta nova propriedade.

• variationAttributes  (piloto) – Atributos de variação associados ao produto.
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ConnectApi.CartSummary
Essa classe de saída tem estas propriedades novas e alteradas.

• purchaseOrderNumber  – ordem de compra do carrinho.

• status  – essa propriedade agora tem suporte para o valor pendingDelete.

ConnectApi.CartToWishlistResult
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• productsAddedCount  – número de produtos copiados do carrinho para a lista de desejos.

• wishlistId  – ID da lista de desejos para a qual os produtos do carrinho foram copiados.

ConnectApi.ProductAttributeInfo  (Piloto)
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• allowableValues  – Valores permitidos para o atributo.

• apiName  – Nome da API do atributo.

• availableValues  – Valores de atributo que estão disponíveis para o produto.

• fieldEnumOrId  – ID de campo para campos personalizados ou valor de enumeração para campos padrão.

• label  – Rótulo do atributo.

• objectName  – Nome do objeto que contém o campo.

• sequence  – Sequência do atributo no conjunto de atributos.

ConnectApi.ProductAttributeSelectionInfo  (Piloto)
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• apiName  – Nome da API do atributo.

• label  – Rótulo do atributo.

• sequence  – Sequência do atributo no conjunto de atributos.

• value  – Valor de exibição do atributo.

ConnectApi.ProductAttributeSet  (Piloto)
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• attributes  – Mapa dos atributos que são membros do conjunto de atributos.

• developerName  – Nome do conjunto de atributos.

• id  – ID do registro de atributo do produto que representa o conjunto de atributos do produto.

ConnectApi.ProductAttributeSetInfo  (Piloto)
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• attributeInfo  – Mapa do nome da API do campo de atributo para os metadados do atributo.

• description  – Descrição do conjunto de atributos.

• developerName  – Nome do desenvolvedor do conjunto de atributos.

• iD  – ID do conjunto de atributos.

• masterLabel  – Rótulo-mestre do conjunto de atributos.

• sequence  – Sequência do conjunto de atributos em relação ao produto.

ConnectApi.ProductAttributesToProductEntry  (Piloto)
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• canonicalKey  – Valores de API do atributo concatenados usando (_) com base no número de sequência dos atributos no
conjunto de atributos.
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• productId  – ID de produto de variação para a seleção de atributos.

• selectedAttributes  – Lista de metadados e valores de atributos ordenada que pode ser usada para formar uma chave
que mapeia para o ID do produto.

ConnectApi.ProductDetail
Essa classe de saída tem estas novas propriedades.

• attributeSetInfo  (piloto) – Mapa do nome do desenvolvedor do conjunto de atributos para seus metadados.

• productClass  (piloto) – Classe do produto. Os valores são:

– Simple

– Variation

– VariationParent

• variationAttributeSet  (piloto) – Conjunto de atributos de variação associado ao produto.

• variationInfo  (piloto) – Valores disponíveis e permitidos para atributos de variação e um mapa para resolver IDs de
produtos de variação por meio de combinações de valor de atributo.

• variationParentId  (piloto) – ID do pai da variação.

ConnectApi.ProductVariationInfo  (Piloto)
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• attributesToProductMappings  – Mapa das combinações de valores de atributo para o ID de produto de variação.

• variantAttributeInfo  – Mapa do nome de API do campo para informações do atributo do produto.

Conteúdo gerenciado do CMS

ConnectApi.ManagedContentChannel
Essa classe de saída tem estas propriedades novas e alteradas.

• channelType  – Essa propriedade agora tem suporte para o valor PublicUnauthenticated.

• domainId  – ID do domínio atribuído ao canal.

• domainName  – nome do domínio atribuído ao canal.

• isDomainLocked  – especifica se o domínio está bloqueado e não pode ser alterado (true) ou não (false).

ConnectApi.ManagedContentVersion
Essa classe de saída tem esta nova propriedade.

• unauthenticatedUrl  – URL de entrega não autenticado.

Pagamentos do comércio

ConnectApi.AbstractGatewayCommonResponse
Essa nova classe de saída abstrata é uma superclasse de ConnectApi.AbstractGatewayResponse  e tem estas propriedades.

• gatewayAvsCode  – usado para verificar o endereço mapeado para um método de pagamento quando a plataforma de
pagamento solicita tokenização do gateway de pagamento.

• gatewayDate  – a data em que a notificação ocorreu. Alguns gateways não enviam esse valor.

• gatewayMessage  – mensagens de erro que o gateway retornou para a solicitação de notificação. Comprimento máximo
de 255 caracteres.

• gatewayResultCode  – código de resultado específico do gateway. Você pode mapear o código de resultado para um
código de resultado específico do Salesforce. Comprimento máximo de 64 caracteres.
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• gatewayResultCodeDescription  – uma descrição do código de resultado específico do gateway que um gateway
de pagamento retornou. Comprimento máximo de 1.000 caracteres.

• salesforceResultCode  – o código de resultado do Salesforce para o código de resultado do gateway.

ConnectApi.AbstractGatewayResponse
Essa nova classe de saída abstrata é uma subclasse de ConnectApi.AbstractGatewayCommonResponse  e uma
superclasse de ConnectApi.CaptureGatewayResponse  e ConnectApi.RefundGatewayResponse. Ela tem
estas propriedades.

• gatewayReferenceDetails  – fornece informações sobre a comunicação do gateway.

• gatewayReferenceNumber  – ID da transação exclusivo criado pelo gateway de pagamento.

ConnectApi.CaptureGatewayResponse
Essa nova classe de saída é uma subclasse de ConnectApi.AbstractGatewayResponse  e não tem propriedades adicionais.

ConnectApi.CaptureResponse
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• error  – representação de resposta de erro para uma captura de autorização.

• gatewayResponse  – resposta de log do gateway contendo detalhes sobre logs do gateway criados no processo de solicitação
de captura.

• payment  – objeto de resposta de pagamento para a solicitação de captura. Contém as informações relacionadas a um objeto
de pagamento criado durante o processamento da solicitação.

• paymentGatewayLogs  – coleção de log do gateway para uma captura de autorização.

• paymentGroup  – grupo de pagamentos associado à solicitação de captura.

ConnectApi.GatewayLogResponse
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• createdDate  — data indicando quando o log do gateway foi criado.

• gatewayResultCode  – o gateway envia códigos de resultado para mostrar o status de uma transação conforme ela é
passada para a instituição financeira e, então, devolvida ao cliente.

• id  – ID do registro de log do gateway.

• interactionStatus  – status da interação do gateway. Os valores com suporte no momento são SUCESSO, FALHA ou
TEMPO LIMITE.

ConnectApi.PaymentGroupResponse
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• currencyIsoCode  – código de moeda ISO 4217 de três letras associado ao registro do grupo de pagamento.

• id  – ID do registro do grupo de pagamento.

• sourceObjectId  – ID do objeto de origem do registro do grupo de pagamento. Dá suporte apenas a OrderId.

ConnectApi.PaymentResponse
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• accountId  – ID da conta relacionada ao registro de pagamento.

• amount  – valor total da transação de pagamento realizada na solicitação de pagamento.

• currencyIsoCode  – código de moeda ISO 4217 de três letras associado à saída de pagamento.

• effectiveDate  – a data em que o pagamento entra em vigor.

• id  – ID do registro de pagamento.

• paymentNumber  – número do registro de pagamento criado como resultado do processamento da solicitação.
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• requestDate  – data em que a transação de pagamento ocorreu.

• status  – status do novo registro da entidade de pagamento.

ConnectApi.ReferencedRefundResponse
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• error  – representação de resposta de erro para o reembolso.

• gatewayResponse  – resposta do gateway recebida para a solicitação de reembolso processada.

• paymentGatewayLogs  – representação de coleção de log do gateway para o reembolso.

• paymentGroup  – grupo de pagamentos associado ao reembolso.

• refund  – representação de resposta de reembolso.

ConnectApi.RefundGatewayResponse
Essa nova classe de saída é uma subclasse de ConnectApi.AbstractGatewayResponse  e não tem propriedades adicionais.

ConnectApi.RefundResponse
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• accountId  – ID da conta relacionada ao registro de reembolso.

• amount  – valor total da transação de reembolso realizada na solicitação de pagamento.

• currencyIsoCode  – código de moeda ISO 4217 de três letras associado ao registro do grupo de pagamento.

• effectiveDate  – data em que o reembolso entra em vigor.

• id  – ID do registro de reembolso.

• refundNumber  – número de registro de reembolso que foi criado como resultado do processamento da solicitação.

• requestDate  – data em que o reembolso ocorreu.

• status  – indica os resultados do processamento da transação de reembolso no gateway.

Tópicos gerenciados

ConnectApi.TopicImages
Essa classe de saída tem estas propriedades alteradas.

• coverImageUrl  – imagens de tópico em destaque e de navegação carregadas na versão 50.0 são armazenadas como
arquivos de ativo. As imagens carregadas na versão 49.0 e anteriores são armazenadas como documentos. Esse armazenamento
muda os resultados em uma alteração de URL.

• featuredImageUrl  – imagens de tópico em destaque e de navegação carregadas na versão 50.0 são armazenadas como
arquivos de ativo. As imagens carregadas na versão 49.0 e anteriores são armazenadas como documentos. Esse armazenamento
muda os resultados em uma alteração de URL.

Personalização

ConnectApi.FormulaScope
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• contextValues  – mapa de valores de contexto para o escopo.

• fields  – lista de campos do escopo.

• formula  – fórmula do escopo.

ConnectApi.Target
Essa classe de saída tem estas propriedades novas e alteradas.

• formulaScope  – escopo da fórmula do destino.
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• scope  – essa propriedade não é retornada na versão 50.0 e posteriores. Em vez disso, formulaScope  retorna essa informação.

Pesquisas do Salesforce

ConnectApi.SurveyInvitationEmailOutput
Essa nova classe de saída tem estas propriedades.

• errorcode  – código de erro da chamada com falha.

• errorMessage  – detalhes explicando por que a chamada falhou.

• status  – status da chamada. Os valores possíveis são: Enfileirado, falhou.

Enumerações do Connect 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.CartStatus
Essa enumeração tem um valor novo.

• PendingDelete  – a exclusão do carrinho está pendente, por exemplo, um usuário excluiu o carrinho, mas o trabalho ainda
não foi concluído.

ConnectApi.ManagedContentChannelType
Essa enumeração tem um valor novo.

• PublicUnauthenticated

ConnectApi.ProductClass  (Piloto)
Essa nova enumeração tem estes valores.

• Simple

• Variation

• VariationParent

ConnectApi.SurveyEmailStatus
Essa nova enumeração tem estes valores.

• Falha

• Queued

API: Itens novos e alterados
Acesse mais objetos de dados e tipos de metadados na API versão 50.0.

NESTA SEÇÃO:

Objetos novos e alterados

Acesse mais dados por meio desses objetos padrão novos e alterados.

Eventos de plataforma padrão novos e alterados

Receba notificações em tempo real do Salesforce assinando os canais desses eventos de plataforma padrão novos e alterados.

API REST

A API REST inclui recursos alterados.
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API SOAP

A API SOAP inclui cabeçalhos alterados e alterações em alguns tipos de dados.

Conectar a API REST

Integre aplicativos móveis, sites de intranet e aplicativos da Web de terceiros ao Salesforce usando a API REST do Connect. Copie
produtos de um carrinho para uma lista de desejos e trabalhe com carrinhos atuais. Obtenha contas gerenciadas externamente.
Obtenha o corpo de um texto rápido. Envie convites para pesquisa por email.

API REST do Einstein Analytics

Crie, atualize e recupere solicitações de instalação automática para aplicativos integrados usando a API REST do Einstein Analytics.
Consulte conjuntos de dados replicados pela categoria e crie novos conjuntos de dados do Salesforce. Obtenha dados do nó
detalhados para trabalhos do fluxo de dados individuais.

API da interface de usuário

Trabalhe com listas relacionadas, use recursos leves para obter valores padrão para criar e clonar registros e use mais objetos com
a API da interface de usuário.

API em massa 2.0

Essas chamadas são alteradas na API versão 50.0.

Objetos novos e alterados na 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.

Objetos novos e alterados
Acesse mais dados por meio desses objetos padrão novos e alterados.

Salesforce em geral

REMOVIDO: O objeto DeleteEvent  foi removido
Removemos o objeto DeleteEvent  da API de pesquisa e ele não tem mais suporte com SOSL. Esse objeto era usado para
pesquisar na Lixeira no Lightning Experience. Para obter mais informações, consulte Funcionalidade de pesquisa da lixeira removida
na página 108.

Adicionar uma cor de tema personalizada para orientação no aplicativo.
Use os campos themeColor  e themeSaturation  do objeto PromptVersion.

Obtenha informações sobre objetos associados
Use as propriedades associateEntityType  e associateParentEntity.

Einstein Analytics

Veja os downloads de dados do Einstein Analytics em seus arquivos de log de evento
Use os novos campos de tipo WAVE_DOWNLOAD_EVENT no objeto EventLogFile.

DESCONTINUADO: O campo foi descontinuado no objeto Tipo de evento de desempenho do Wave.
O campo QUERY_ID  foi descontinuado do objeto Tipo de evento de desempenho do Wave na API versão 50.0.

Comércio

Receber o status de suspensão de um resumo de pedido
Use o novo campo IsSuspended  no objeto OrderSummary existente.
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Obter a contagem de exceções do processo ativo em um resumo de pedido
Use o novo campo ActiveProcessExceptionCount  no objeto OrderSummary existente.

Identifique, solucione problemas e resolva erros de processamento de pedidos
Use o novo objeto ProcessException.

Acione ações quando os objetos ProcessException forem criados
Use o novo objeto ProcessExceptionEvent.

Obtenha informações sobre regras para compartilhar um objeto ProcessException com usuários que não sejam o proprietário
Use o novo objeto ProcessExceptionSharingRule.

Obtenha informações sobre a lista de níveis de acesso a um registro ProcessException
Use o novo objeto ProcessExceptionShare.

Gerenciar o processamento de ponta a ponta para um pedido de devolução
Use os novos campos OrderSummaryId, StatusCategory, ExpirationDate, TaxLocaleType  e
LifeCycleType  no objeto ReturnOrder existente.

Obter produto, entrega, ajuste de preço e valores de impostos para um pedido de devolução
Use os novos campos TotalProductAmount, TotalProductTaxAmount, TotalDeliveryAmount,
TotalDeliveryTaxAmount, TotalProductAdjustAmount, TotalProductAdjustTaxAmount,
TotalDeliveryAdjustAmount, TotalDeliveryAdjustTaxAmount, TotalAmount, TotalTaxAmount,
TotalProductAmtWithTax, TotalDeliveryAmtWithTax, TotalProductAdjustAmtWithTax,
TotalDeliveryAdjustAmtWithTax  e GrandTotalAmount  no objeto ReturnOrder existente.

Gerenciar o processamento de ponta a ponta para um item de linha de pedido de devolução
Use os novos campos OrderItemSummaryId, ChangeOrderItemId, Type, TypeCode, QuantityExpected,
QuantityReceived, QuantityRejected, ReasonForRejection, UnitPrice  e GrossUnitPrice  no objeto
ReturnOrderLineItem existente.

Obter ajuste de preço e valores de impostos para um item de linha de pedido de devolução
Use os novos campos TotalLineAmount, TotalLineTaxAmount, TotalAdjustmentTaxAmount,
TotalAdjustmentAmount, TotalLineAmountWithTax, TotalAdjustmentAmountWithTax, TotalPrice,
TotalTaxAmount  e TotalAmount  no objeto ReturnOrderLineItem existente.

Obter ajustes de preço sobre um item de pedido de devolução
Use o novo objeto ReturnOrderItemAdjustment.

Obter valores de impostos sobre um item de pedido de devolução
Use o novo objeto ReturnOrderItemTax.

CommercePayments

Permitir que integradores e provedores de pagamento selecionem um pagamento ativo para receber dados de pagamento
de um pedido

Use o novo objeto GtwyProvPaymentMethodType.

Comunidades

Armazene imagens de tópico de navegação e em destaque como arquivos do ativo
Use os novos valores LargeLogoAssetId  e MediumLogoAssetId  do campo AssetCategory  do objeto
CustomBrandAsset.
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Inclua imagens do item de bloco de menu de navegação, a cor de fundo do botão de login e o URL da imagem que aparece
como plano de fundo da página de login da comunidade na identidade da sua marca

Use os valores LogoAssetId, LoginPrimaryColor  e LoginBackgroundImageUrl  do campo AssetCategory
do objeto CustomBrandAsset.

Esses valores foram documentados de forma incorreta anteriormente ou não constavam na documentação.

Obtenha o desconto ou acréscimo e a unidade de contagem por quantidade
Use os novos campos UnitAdjustedPrice  e UnitAdjustmentAmount  no objeto CartItem.

Obtenha informações relacionadas à variação sobre um produto
Use os novos campos ProductClass  e Type  no objeto Product2.

Obtenha a contagem total de erros em itens de linha do carrinho
Use o novo campo TotalLineItemsWithErrors  no objeto WebCart.

Defina o horário para valores ativos para o checkout B2B
Use os novos campos CheckoutTimeToLive  e CheckoutValidAfterDate  no objeto WebStore.

Rastrear alterações em hierarquia de contas externas
Use o novo objeto ExternalAccountHierarchyHistory.

Permitir que usuários externos gerenciem e comprem em nome de outros usuários de contas externas
Use os novos campos AccessManageUser  e AccessBuyFor  no objeto DelegatedAccount.

REMOVIDO: Removemos o atributo search()  do objeto Lista de desejos
Pesquisas em lojas B2B não retornam mais resultados das listas.

Criar relacionamentos entre ManagedContentInfoe ProductMedia  no Salesforce CMS
Use o novo objeto ManagedContentInfo.

Esses valores foram documentados de forma incorreta anteriormente ou não constavam na documentação.

Personalização

Especificar a versão de API de uma definição de fluxo
Use o campo ApiVersion  no objeto FlowVersionView.

Especifique a versão de API para executar um fluxo.
Use o campo ApiVersionRuntime  no objeto FlowVersionView. Para obter mais informações, consulte Adotar alterações de
comportamento para fluxos e processos individuais conforme sua conveniência na página 465.

Entenda a opção obrigatória de licença de permissões personalizadas
Se você usa pacotes gerenciados, o campo IsLicensed  no objeto CustomPermission indica se a permissão do cliente requer
licenças do Salesforce.

Obter mais informações sobre guias
No objeto TabDefinition, use os campos IsAvailableInDesktop  e IsAvailableInMobile  para determinar em que
formato sua guia está disponível. O campo MobileUrl  contém o URL que pode ser usado para iniciar essa guia no aplicativo
Salesforce móvel. Introduzidos na versão 45.0 da API, estes três campos foram adicionados ao Guia do desenvolvedor da API SOAP.

Consulte credenciais com tokens da Web JSON
Use os campos a seguir no objeto NamedCredential. Introduzidos na versão 46.0 da API, estes seis campos foram adicionados ao
Guia do desenvolvedor da API SOAP.

• AuthTokenEndpointUrl

• JwtAudience

• JwtFormulaSubject
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• JwtIssuer

• JwtTextSubject

• JwtValidityPeriodSeconds

Gerencie os idiomas disponíveis para tradução
Use o novo objeto Tradução para consultar e atualizar os idiomas disponíveis para tradução.

Obter informações sobre os rótulos usados para fluxos de tela em seu relatório personalizado
Use o novo campo FlowLabel no objeto FlowInterviewLog e o campo ElementLabel no objeto FlowInterviewLogEntry.

DESCONTINUADO: Permissão do usuário para visualizar os dados de uso do fluxo e de evento do fluxo
O campo PermissionsViewFlowUsageAndFlowEventData  foi recusado do objeto Perfil.

Desenvolvimento

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO: O tipo de campo DownloadSize  no objeto AppAnalyticsQueryRequest  mudou
de int  para long

A gama de valores possíveis para DownloadSize  excede o máximo aceito por int. Atualize suas integrações personalizadas
de análise de aplicativo do AppExchange que usam DownloadSize  para permitir valores do tipo long.

Monitore a publicação de evento da plataforma e o uso de entrega
Consulte o novo objeto PlatformEventUsageMetric para obter dados de uso de evento de captura de dados de alteração e evento
de plataforma. Os dados de uso estão disponíveis para as últimas 24 horas e valores diários.

REMOVIDO: O campo HeaderFields  no objeto AppAnalyticsQueryRequest foi removido
Removemos esse campo da versão Winter '21 à medida que fizemos melhorias.

Capture o formato (recursos, configurações, limites e licenças) de uma organização. Então, use-o para criar organizações
teste que se pareçam com ela.

Use o objeto ShapeRepresentation. Você pode ter apenas um registro no status Ativo em uma organização.

Especifique uma organização cujo formato (recursos, configurações, limites e licenças) você deseja usar para criar organizações
teste.

Use o novo campo SourceOrg  no objeto ScratchOrgInfo. A organização de origem deve ser uma organização de produção.

Lightning Scheduler

Associe uma classe personalizada do Apex a uma política de agendamento para verificar calendários externos quanto à
disponibilidade de recursos de serviço

Use o novo campo ExtCalEventHandlerId  no objeto AppointmentSchedulingPolicy.

Defina períodos de compromisso que durem mais de uma hora
Use os novos valores no campo AppointmentStartTimeInterval  no objeto AppointmentSchedulingPolicy.

Vendas

No modo de exibição de oportunidades e no modo de exibição Kanban, mostre os valores e as datas de fechamento que
mudaram recentemente

No objeto Oportunidade, use os novos campos LastAmountChangedHistoryId  e
LastCloseDateChangedHistoryId.

No objeto OpportunityHistory, use os novos campos PrevAmount  e PrevCloseDate.
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Aprenda sobre os fatores de modelo de pontuação da oportunidade que são baseados em vários campos

No objeto SalesAIScoreModelFactor, use os novos campos SecondarySourceFieldValue  e
SecondarySourceFieldValueText.

Acompanhe mais informações sobre modelos de email
No objeto EmailTemplate, use os novos campos HasSalesforceFiles  e IsBuilderContent.

Veja quando uma tarefa é marcada como Fechada.
Use o campo CompletedDateTime  no objeto Task. Introduzido na API versão 49.0, esse campo foi adicionado à Referência
de objeto para o Salesforce e a plataforma do Lightning.

Saiba mais sobre agendamento de Emails de lista.
Use o campo ScheduledDate  no objeto ListEmail. Agora esse campo pode ser criado e atualizado.

Saiba quais ritmos de vendas estão pausados
Use os novos valores da lista de opções Paused  nos campos State  dos objetos ActionCadenceStepTracker e
ActionCadenceTracker. Use também o novo campo WasEverPaused  no objeto ActionCadenceStepTracker.

Veja qual usuário concluiu um ritmo de vendas, mesmo que o ritmo de vendas tenha sido atribuído a vários usuários
Use o novo campo CompletedById  no objeto ActionCadenceStepTracker.

Veja quais rastreadores de etapa do ritmo de vendas estão sendo atualizados pelo Salesforce para que você possa filtrá-los
de modo que não apareçam em suas listas

Use o novo valor da lista de opções Processing  no campo State  no objeto ActionCadenceTracker. Por exemplo, se você
alterar a propriedade de vários rastreadores de ritmo de ação de uma só vez, o Salesforce precisará de um tempo para fazer as
atualizações.

Encontre facilmente os rastreadores de etapa de ritmo de vendas ativos
Use o novo campo IsTrackerActive  no objeto ActionCadenceTracker. IsTrackerActive  é true  se o rastreador de
etapa de ritmo de vendas tem o estado Running, Paused, Processing ou Initializing.

Saiba ainda mais sobre os emails enviados pelas suas etapas de ritmo de vendas para planejar melhor sua estratégia de
High Velocity Sales

Use os campos a seguir no objeto ActionCadenceStep:

• AllEmailsHardBouncedCount

• UniqueEmailsOpenedCount

• UniqueEmailsRepliedCount

• UniqueEmailsLinkClickedCount

• AllEmailsLinkClickedCount

• AllEmailsRepliedCount

• AllEmailsSoftBouncedCount

• AllEmailsOutOfOfficeCount

Crie e edite registros de conteúdo de email.
Use o novo objeto EmailContent  disponível para organizações do Pardot.

Identifique o EmailContentID para emails de lista.
Use o campo EmailContentID  no objeto ListEmail. Esse campo está disponível apenas para organizações do Pardot.

Pesquisas do Salesforce

O campo de nome não pode ser editado
O campo Name  do objeto Survey é de apenas leitura.
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Crie pesquisas de modelo
Use o novo campo IsTemplate  no objeto SurveyVersion.

Associe registros da Nuvem do setor público a convites e respostas a pesquisas
Use o novo valor da lista de opções IndividualApplication  no campo SubjectEntityType  no objeto SurveySubject.

Segurança e identidade

Armazene o ID de modelos de email de verificação de endereço de email alterados
No objeto Rede, use os campos ChgEmailVerNewEmailTemplateId  e ChgEmailVerOldEmailTemplateId.

Rastreie alterações no objeto UserDevice para manter sua organização segura
Use o novo objeto UserDeviceHistory para rastrear alterações no objeto UserDevice.

Armazene informações de identificação do dispositivo para gerenciar o acesso dos usuários
No objeto UserDevice, use o campo UserProvidedDeviceIdentifier  para armazenar um identificador para o dispositivo
do usuário, como o número de Identidade internacional de equipamento móvel (IMEI) ou o número de série do dispositivo.

Registre novos status de aprovação para o dispositivo móvel de um usuário
Nos objetos UserDevice e UserDeviceApplication, use os novos valores Approved  e Pending Approval  no campo Status.

REMOVIDO: Os valores foram removidos dos objetos UserDevice e UserDeviceHistory
Os valores Active  e New  não estão mais disponíveis no campo Status.

Você não precisa mais especificar como e quando o consentimento é capturado para vários objetos
Use o novo valor Nillable  nos campos ConsentCapturedSource  e ConsentCapturedDateTime  nos objetos
AuthorizationFormConsent e CommSubscriptionConsent. Você também pode usar o novo valor Nillable  nos campos
CaptureDate, CaptureContactPointType  e CaptureSource  nos objetos ContactPointConsent,
ContactPointTypeConsent e PartyConsent.

Você não precisa mais especificar o tipo de ferramenta usada para capturar consentimento para um objeto
Use o novo valor Nillable  no campo ConsentCapturedSourceType  no objeto AuthorizationFormConsent.

Rastreie políticas que anonimizem ou transfiram dados pessoais da sua organização mediante solicitação do cliente
Use o novo objeto DsarPolicy, que dá suporte a políticas de Solicitação de acesso do titular dos dados criados no pacote gerenciado
do Centro de privacidade.

Obtenha um log das solicitações do cliente para anonimizar ou transferir dados pessoais
Use o novo objeto DsarPolicyLog, que dá suporte a políticas de Solicitação de acesso do titular dos dados (DSAR) criadas no pacote
gerenciado do Centro de privacidade.

Serviço

Determine o modelo de capacidade que foi usado para verificar a capacidade do agente para um item de trabalho roteado
Use o novo campo CapacityModel  no objeto AgentWork existente.

Determine se uma alteração do proprietário do item de trabalho acionou a atribuição direta do item de trabalho ao agente
Use o campo IsOwnerChangeInitiated  nos objetos AgentWork e PendingServiceRouting existentes.

Determine se um item de trabalho deve ficar com o usuário preferencial mesmo quando o usuário não está disponível
Use o novo campo IsPreferredUserRequired  nos objetos AgentWork e PendingServiceRouting existentes.

Determine se uma alteração do status do item de trabalho acionou a atribuição direta do item de trabalho ao agente
Use o campo IsStatusChangeInitiated  nos objetos AgentWork e PendingServiceRouting existentes.
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Filtre campos de histórico do Knowledge por tipo de dados

No objeto KnowledgeArticleVersionHistory, use o novo campo DataType  para filtrar e classificar os campos no histórico de um
artigo.

Por exemplo, quando você muda a propriedade de um artigo, dois registros são gerados. Um exibe a alteração de rótulo do usuário
(texto), como "Usuário padrão" para "Usuário administrador". O outro registro exibe o EntityID dos campos alterados. Você pode
usar DataType  para exibir, por exemplo, apenas registros de texto.

Registre o fuso horário local nos quadros de horas dos funcionários
Use o novo campo LocationTimeZone  no objeto TimeSheetEntry existente.

Adicione um título breve para descrever despesas
Use o novo campo Title  no objeto Expense existente.

Inclua despesas nos relatórios de despesas
Use o novo objeto ExpenseReportEntry para incluir uma despesa em um relatório de despesa.

Resuma despesas nos relatórios de despesas
Use o novo objeto ExpenseReport para mostrar o valor total de uma despesa.

Acompanhe como os usuários aceitam recomendações de Classificação de caso do Einstein
No objeto AIInsightFeedback existente, o significado dos valores do campo AIInsightFeedbackType mudou.

• Explicit  – antes indicava que as recomendações do Einstein eram salvas em um registro. Agora, significa que o usuário
aplicou e salvou as recomendações do componente em que elas apareciam, como o componente do Lightning Recomendações
de campo do Einstein.

• Implicit  – antes não estava em uso. Agora, isso significa que as recomendações do Einstein foram seguidas, mas o usuário
fez as atualizações a partir de um componente externo, como a guia de detalhes do caso.

Identificar o campo para o qual a Classificação de caso do Einstein está fazendo previsões
Use o novo PredictionField  no objeto AIRecordInsight para identificar o campo para suas percepções.

Gerencie várias agendas de manutenção para ativos
Use o objeto MaintananceWorkRule para definir várias agendas de manutenção em execução em diferentes frequências para um
ativo. Então, o campo MaintennanceWorkRuleID  nos objetos WorkOrder e WorkOrderLineItem identifica a regra de
manutenção que gerou o item de trabalho.

Registre garantias de produto e ativo
Use o objeto WarrantyTerm para definir a mão de obra, as peças e as despesas, junto com quaisquer opções de troca, fornecidas
para corrigir problemas com produtos. Use o objeto ProductWarrantyTerm para atribuir termos de garantia a um produto ou família
de produtos e criar garantias padrão. Use o objeto AssetWarrantyTerm para adicionar detalhes de garantias extras ou estendidas
junto com exclusões e prazos nulos para produtos instalados ou vendidos. Use o campo AssetWarrantyId  nos objetos
WorkOrder e WorkOrderLineItem para identificar prazos de garantia do ativo associados a um item de trabalho.

Adicione um feed de comentário a uma chamada de voz
Use o novo objeto VoiceCallFeed.

610

Itens novos e alterados para desenvolvedoresNotas da versão do Salesforce Winter '21



MUDANÇA DE COMPORTAMENTO: Alterações de propriedade na gravação de chamada de voz
O campo VoiceCallId  agora é um campo obrigatório no objeto VoiceCallRecording. A propriedade nillable  desse campo
foi removida.

REMOVIDO: Objetos associados de compartilhamento para Gravação de chamada de voz foram removidos
Os objetos associados VoiceCallRecordingOwnerSharingRule e VoiceCallRecordingShare do objeto VoiceCallRecording foram
removidos. O objeto pai VoiceCall agora controla o compartilhamento desse objeto. Isso significa que, se o usuário tiver acesso ao
registro pai, poderá acessar o registro VoiceCallRecording.

Rastrear as métricas de engajamento do usuário para um encadeamento do Quip em um modelo ou documento do Quip
Use os novos objetos CollabUserEngagementMetric e CollabUserEngmtRecordLink.

REMOVIDO: O campo IsOptedOut no MessagingEndUser foi removido
Use os campos MessagingConsentStatus  e IsFullyOptedIn  no objeto MessagingEndUser em vez disso.

Gerenciamento de fila

Permita que os patrocinadores participem de uma lista de espera digital e mantenham guias de ocupação de sua instalação
com o Gerenciamento de fila

Use os novos objetos LocationWaitlist, LocationWaitlistedParty e LocWaitlistMsgTemplate.

Eventos de plataforma padrão novos e alterados
Receba notificações em tempo real do Salesforce assinando os canais desses eventos de plataforma padrão novos e alterados.

Salesforce em geral

Seja notificado quando um compromisso de serviço for criado, atualizado ou excluído no Lightning Scheduler
Assine o novo AppointmentSchedulingEvent para receber notificações relacionadas a compromissos de serviço novos, modificados
ou excluídos no Lightning Scheduler. Esse evento faz parte do Lightning Scheduler.

Serviço

Entenda as falhas de atualização automática da Classificação de caso do Einstein
Use o novo campo Código de erro no evento AIUpdateRecordEvent existente para solucionar problemas de falhas de atualização
automática da Classificação de caso do Einstein. Os valores são:

• none  – nenhum erro ocorreu.

• entity_locked  – as maiúsculas e minúsculas estão bloqueadas para edição por um processo de aprovação.

• no_access  – o usuário do Einstein selecionado ou o usuário do processo automático não tem permissão para atualizar o
caso.

• validation_rule  – a atualização viola uma regra de validação do caso.

• other  – ocorreu um erro diferente.

Comércio

Seja notificado sobre erros que ocorrem durante o processamento de um resumo de pedido
Assine o novo ProcessExceptionEvent pra receber notificações sobre falhas de processamento de resumos do pedido.
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Segurança e identidade: Monitoramento de evento em tempo real

Escreva políticas de segurança da transação que rastreiem anomalias em como os usuários fazem chamadas à API
Use o novo objeto ApiAnomalyEventStore em uma política de segurança e o ApiAnomalyEvent para notificações em tempo real.

Escreva políticas de segurança da transação que rastreiem quando um usuário baixa os resultados de uma solicitação da
API em massa

Use o novo objeto BulkApiResultEventStore em uma política de segurança e o BulkApiResultEvent para notificações em tempo real.

Escreva políticas de ReportEvent com uma condição que verifique cabeçalhos de coluna agrupados
Use os novos campos ReportEvent e ReportEventStream GroupedColumnHeaders  para filtrar os cabeçalhos de coluna
agrupados de um relatório.

Escreva políticas de ReportEvent com uma condição que verifique entidades de campo exibidas
Use os novos campos ReportEvent e ReportEventStream DisplayedFieldEntities  para filtrar os campos exibidos em um
relatório.

API REST
A API REST inclui recursos alterados.

Obtenha melhores mensagens de erro e tratamento de erros ao usar Coleções de SObject na família de produtos Composite
Quando as informações para um objeto em um trabalho de Coleções de SObject contêm erros (como nomes de campo com erros
ortográficos), a mensagem de erro do recurso /composite/sobjects  agora identifica o objeto. Se allOrNone  for false,
a API continuará a processar as partes analisáveis restantes do trabalho. (Se allOrNone  for true, a API reverterá toda a operação.)

API SOAP
A API SOAP inclui cabeçalhos alterados e alterações em alguns tipos de dados.

Alteração em tipos de dados no WSDL

Alguns tipos de dados mudaram de int para long.

Onde: Essa alteração se aplica a Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Professional Edition com acesso à API
habilitado e à Unlimited Edition.

Por quê: Para acomodar números que são grandes demais para armazenar no tipo de dados int, alguns itens agora usam o tipo longo.
Isso afeta WSDLs Enterprise e Partner.

Chamadas novas, alteradas e descontinuadas

Cabeçalhos alterados

Esse cabeçalho foi alterado na API versão 50.0.

OwnerChangeOptions

Três novos campos de enumeração para OwnerChangeOption foram adicionados:

• Use TransferArticleOwnedPublishedVersion para alterar a versão publicada do rascunho atual do proprietário do artigo para
um novo proprietário, além do rascunho atual.

• Use TransferArticleOwnedArchivedVersions para alterar as versões arquivadas do rascunho atual do proprietário do artigo
para um novo proprietário, além do rascunho atual.
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• Use TransferArticleAllVersions para alterar todas as versões publicadas e arquivadas, de propriedade de qualquer um, do
rascunho atual para um novo proprietário, além do rascunho atual.

Em cada caso, a alteração de propriedade se aplica ao idioma do rascunho atual.

CONSULTE TAMBÉM:

Guia do desenvolvedor da API SOAP: OwnerChangeOptions (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Conectar a API REST
Integre aplicativos móveis, sites de intranet e aplicativos da Web de terceiros ao Salesforce usando a API REST do Connect. Copie produtos
de um carrinho para uma lista de desejos e trabalhe com carrinhos atuais. Obtenha contas gerenciadas externamente. Obtenha o corpo
de um texto rápido. Envie convites para pesquisa por email.

NESTA SEÇÃO:

Recursos novos e alterados da API REST do Connect

Esses recursos são novos ou foram alterados.

Corpos de solicitação novos e alterados da API REST do Connect

Estes corpos de solicitação são novos ou foram alterados.

Corpos de resposta da API REST do Connect novos e alterados

Estes corpos de resposta são novos ou têm alterações.

CONSULTE TAMBÉM:

ConnectApi (Connect no Apex): Classes e enumerações novas e alteradas

Guia do desenvolvedor da API REST do Connect

Guia do desenvolvedor do Apex: Namespace da ConnectApi

Recursos novos e alterados da API REST do Connect

Esses recursos são novos ou foram alterados.

B2B Commerce no Lightning

Copie os produtos de um carrinho para uma lista de desejos
Faça uma solicitação POST para o novo recurso
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/actions/add-cart-to-wishlist  com
o corpo da solicitação Entrada do carrinho para a lista de desejos.

Defina a visibilidade de mensagens do carrinho
Faça uma solicitação POST para o novo recurso
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/messages/actions/set-visibility
com o novo corpo da solicitação Entrada de visibilidade de mensagens do carrinho.

Recursos do carrinho que incluem IDs do carrinho e carrinhos ativos agora dão suporte a carrinhos atuais
Recursos do carrinho com o parâmetro de consulta cartStateOrId  agora dão suporte ao valor current, que indica um
carrinho com um status que não está fechado nem aguardando exclusão.

• /commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId
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• /commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/actions/add-cart-to-wishlist

• /commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/cart-items

• /commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/cart-items/batch

• /commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/cart-items/cartItemId

• /commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/messages/actions/set-visibility

Excluir informações de atributo e variação ao obter um produto (piloto)

Nota:  Fornecemos variações e atributos de produtos a clientes selecionados por meio de um programa piloto que exige a
aceitação de termos e condições específicos. Variações e atributos de produtos estão sujeitos a alterações e não estão disponíveis
ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados
à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico,
ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos
disponíveis ao público em geral.

Faça uma solicitação GET para o recurso /commerce/webstores/webstoreId/products/productId  com os novos
parâmetros excludeAttributeSetInfo  ou excludeVariationInfo.

Atualize o nome de uma lista de desejos
Faça uma solicitação PATCH ao novo recurso /commerce/webstores/webstoreId/wishlists/wishlistId  com
o corpo da solicitação Entrada da lista de desejos.

Conteúdo gerenciado do CMS

Obtenha versões de conteúdo gerenciado publicadas para uma comunidade com URLs absolutos
Faça uma solicitação GET para o recurso /connect/communities/communityId/managed-content/delivery
com o novo parâmetro de solicitação showAbsoluteUrl  definido como true.

Obtenha as versões do conteúdo gerenciado publicadas para um canal com URLs absolutos
Faça uma solicitação GET para o recurso /connect/cms/delivery/channels/channelId/contents/query
com o novo parâmetro de solicitação showAbsoluteUrl  definido como true.

Comunidades

Disponibilize contas gerenciadas externamente ao usuário do contexto em todas as comunidades
Faça uma solicitação GET para o novo recurso
/connect/communities/communityId/external-managed-accounts.

Gerenciamento de ciclo de ativo do cliente

Use esses recursos para criar, alterar ou cancelar os ativos com gerenciamento de ciclo para representantes de vendas e de conta para
exibição no Lightning Experience. Para obter mais informações, consulte Entenda o que os seus clientes compraram usando o
Gerenciamento de ciclo de ativo do cliente.

Gerar um ativo com ciclo gerenciado
Faça uma solicitação POST para o recurso /asset/management/assets/assetId/actions/generate  com o novo
corpo de solicitação Entrada Gerar ativo.

Alterar um ativo com ciclo gerenciado
Faça uma solicitação POST para o recurso /asset/management/assets/assetId/actions/change  com o novo
corpo de solicitação Entrada Alterar ativo.
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Cancelar um ativo com ciclo gerenciado
Faça uma solicitação POST para o recurso /asset/management/assets/assetId/actions/cancel  com o novo
corpo de solicitação Entrada Cancelar ativo.

Arquivos

Descontinuidade do suporte às representações do Adobe Flash
O recurso /connect/files/fileId/rendition  não cria nem retorna mais representações do Adobe Flash. Use o recurso
/connect/files/fileId/previews/previewFormat  para obter uma representação SVG.

Notificações

Obtenha uma notificação com o título e o corpo inteiro exibidos
Faça uma solicitação GET para o recurso /connect/notifications/notificationId  com o novo parâmetro
trimMessages  definido como false.

Obtenha notificações com o título e o corpo inteiro exibidos
Faça uma solicitação GET para o recurso /connect/notifications  com o novo parâmetro trimMessages  definido
como false.

Conexão privada

Obtenha as topologias de rede de entrada no escopo para um tipo de conexão
Faça uma solicitação GET para o recurso
/network-connection/inbound/connection-types/connectionType/topologies  com o novo parâmetro
scope  definido como Region.

Obtenha as topologias de rede de saída no escopo para um tipo de conexão
Faça uma solicitação GET para o recurso
/network-connection/outbound/connection-types/connectionType/topologies  com o novo
parâmetro scope  definido como Region.

Quick Text

Obtenha o corpo de um texto rápido
Faça uma solicitação GET para o novo recurso /connect/quicktextbody.

Pesquisas do Salesforce

Envie convites para pesquisa por email
Faça uma solicitação POST para o novo recurso /connect/surveys/surveyId/send-invitation-emails  com o
novo corpo da solicitação Entrada de email da pesquisa.

Corpos de solicitação novos e alterados da API REST do Connect

Estes corpos de solicitação são novos ou foram alterados.

B2B Commerce no Lightning

Entrada de visibilidade de mensagens do carrinho
Esse novo corpo de solicitação tem esta propriedade.
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• visibility  – especifica se as mensagens do carrinho são definidas como visíveis (true) ou não (false).

Entrada do carrinho para a lista de desejos
Esse novo corpo de solicitação tem esta propriedade.

• wishlistId  – ID da lista de desejos para a qual copiar os produtos do carrinho.

Entrada de refinamento de valor distinto
Esse corpo de solicitação tem esta propriedade nova.

• attributeType  – tipo de atributo de pesquisa. Os valores são:

– Custom

– ProductAttribute  (piloto)

– Standard

Entrada de atributo facetável
Esse corpo de solicitação tem essa propriedade alterada.

• type  – Essa propriedade agora suporta o valor ProductAttribute  (piloto).

Entrada de atualização da lista de desejos
Esse novo corpo de solicitação tem esta propriedade.

• name  – nome da lista de desejos a atualizar.

Gerenciamento de ciclo de ativo do cliente

Entrada Ação do ativo
Esse novo corpo de solicitação tem estas propriedades.

• actionDate  – Data em que a alteração ocorreu.

• amount  – A alteração no valor resultante da ação do ativo.

• category  – Categoria da ação do ativo para emissão de relatório.

• mrrChange  – A alteração na receita mensal recorrente resultante da ação do ativo.

• quantityChange  – A alteração na quantidade resultante da ação do ativo.

Entrada Origem da ação do ativo
Esse novo corpo de solicitação tem estas propriedades.

• actualTax  – Imposto real.

• adjustmentAmount  – Valor de ajuste.

• endDate  – Data final.

• estimatedTax  – Imposto estimado.

• externalReference  – Origem de dados para um objeto externo que causou a ação do ativo.

• externalReferenceDataSource  – Origem de dados para um objeto externo que causou a ação do ativo.

• productAmount  – Quantidade do produto.

• quantity  – Quantidade.

• referenceEntityItem  – ID do objeto do Salesforce que causou a ação do ativo. Objetos do Salesforce com suporte:
Produto do pedido e item de linha da ordem de trabalho.

• startDate  – Data de início.

• transactionDate  – Data da transação relativa à ação do ativo.
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Entrada Período de estado do ativo
Esse novo corpo de solicitação tem estas propriedades.

• amount  – Valor da receita alocada para o tempo definido pelo período do estado do ativo.

• endDate  – Data final do serviço para o período do estado do ativo.

• mrr  – Receita mensal recorrente para o tempo definido pelo período do estado do ativo.

• quantity  – Quantidade do ativo durante o período de estado do ativo.

• startDate  – Data de início do serviço para o período do estado do ativo.

Entrada Cancelar ativo
Esse novo corpo de solicitação tem estas propriedades.

• assetAction  – Ação do ativo que causou o cancelamento.

• assetActionSources  – Lista de origens de ação do ativo.

• assetId  – ID do ativo a ser cancelado.

• assetStatePeriod  – Período de estado do ativo mais recente para o ativo cancelado.

Entrada Alterar ativo
Esse novo corpo de solicitação tem estas propriedades.

• assetAction  – Ação que causou a alteração do ativo.

• assetActionSources  – Lista de origens de ação do ativo.

• assetId  – Ativo que foi alterado como resultado da ação.

• assetStatePeriod  – Lista de períodos de estado do ativo afetados pela chamada de alteração do ativo.

Entrada Gerar ativo
Esse novo corpo de solicitação tem estas propriedades.

• accountId  – Conta pai do ativo.

• assetAction  – Ação do ativo que cria o ativo.

• assetActionSources  – Lista de origens de ação do ativo.

• assetName  – Nome do novo ativo.

• assetStatePeriods  – Lista de períodos de estado do ativo afetados pela chamada de geração do ativo.

• currencyIsoCode  – Código de moeda ISO 4217 de três letras associado ao registro do ativo com gerenciamento de ciclo.

• productId  – ID do produto pai para o ativo.

Gerenciamento de pedido do Salesforce

Entrada de resumo do pedido
Esse corpo de solicitação tem estas propriedades novas.

• name  – OrderNumber a atribuir ao OrderSummary.

• status  – status a atribuir ao OrderSummary.

Pesquisas do Salesforce

Entrada de email da pesquisa
Esse novo corpo de solicitação tem estas propriedades.

• allowGuestUserResponse  – permite que participantes que não têm uma conta do Salesforce respondam.
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• allowParticipantsAccessTheirResponse  – permite que os participantes vejam suas próprias respostas depois
de enviar a pesquisa.

• associateRecordsWithRecipients  – mapeia cada destinatário com outro registro que deve ser associado ao convite
para pesquisa do destinatário.

• body  – conteúdo do email. Especifique o corpo do email caso você não especifique um modelo de email.

• collectAnonymousResponse  – permite que os participantes respondam de modo anônimo.

• communityId  – ID da comunidade que é usado para abrir a pesquisa para usuários fora da sua organização.

• emailTemplateId  – ID do modelo de email usado para enviar o convite da pesquisa.

• fromEmailAddress  – ID do email do usuário ou endereço de email organizacional associado ao perfil do usuário.

• invitationExpirationDate  – data em que o convite para a pesquisa expira.

• invitationOwner  – ID do proprietário dos registros de convite para a pesquisa.

• isPersonalInvitation  – Cria um convite único para cada participante. Quando um participante responde usando um
convite pessoal, o registro de resposta é associado ao registro do Salesforce do participante.

• recipientEngagementContexts  – mapeia cada destinatário com o contexto com base no qual o convite para a
pesquisa é enviado por email.

• recipients  – lista de até 300 IDs de leads, contatos ou usuários aos quais o convite para a pesquisa é enviado por email.

• shareInvitationsWith  – ID do usuário com o qual os registros de convite para a pesquisa devem ser compartilhados.
Os registros do convite são compartilhados com acesso de leitura.

• subject  – assunto do email. Especifique o assunto caso você não especifique um modelo de email.

• surveyQuestionIds  – ID da pergunta que está integrada ao email.

Entrada de assuntos de pesquisa do destinatário da pesquisa
Esse novo corpo de solicitação tem estas propriedades.

• associateRecordIds  – ID dos registros associados.

• recipientId  – ID do participante cujo convite deve ser associado ao registro.

Entrada de contexto de engajamento do destinatário da pesquisa
Esse novo corpo de solicitação tem estas propriedades.

• recipientEngagementContext  – mapa de parâmetros adicionais associados ao convite gerado para o destinatário.

• recipientId  – ID do destinatário.

Corpos de resposta da API REST do Connect novos e alterados

Estes corpos de resposta são novos ou têm alterações.

B2B Commerce no Lightning

Item do carrinho
Esse corpo de resposta tem estas propriedades novas.

• totalAdjustmentAmount  – valor total do ajuste para o item.

• unitAdjustedPrice  – preço unitário, incluindo ajustes, do item.

• unitAdjustmentAmount  – ajustes feitos no preço unitário do item.

Resumo de mensagens do carrinho
Esse corpo de resposta tem esta propriedade nova.
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• totalLineItemsWithErrors  – em Resultado do item do carrinho, null  se o item do carrinho não tiver erros ou 1
se o carrinho tiver erros. No Resumo do carrinho, o número total de itens de linha do produto que contêm erros.

Resultado de visibilidade de mensagens do carrinho
Esse novo corpo de resposta tem esta propriedade.

• visibility  – especifica se as mensagens do carrinho são definidas como visíveis (true) ou não (false).

Atributo de produto do carrinho (Piloto)
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• label  – Rótulo ou nome de exibição do atributo

• sequence  – Sequência do atributo dentro do conjunto de atributos.

• value  – Valor de exibição do atributo.

Resumo de produto do carrinho
Esse corpo de resposta tem esta propriedade nova.

• variationAttributes  (piloto) – Atributos de variação associados ao produto.

Resumo do carrinho
Esse corpo de resposta tem estas propriedades novas e alteradas.

• purchaseOrderNumber  – ordem de compra do carrinho.

• status  – essa propriedade agora tem suporte para o valor pendingDelete.

Resultado do Carrinho para a Lista de desejos
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• productsAddedCount  – número de produtos copiados do carrinho para a lista de desejos.

• wishlistId  – ID da lista de desejos para a qual os produtos do carrinho foram copiados.

Valor da faceta de pesquisa distinta
Esse corpo de resposta tem essa propriedade alterada.

• attributeType  – Essa propriedade agora oferece suporte ao valor ProductAttribute  (piloto).

Atributo facetável
Esse corpo de resposta tem essa propriedade alterada.

• type  – Essa propriedade agora suporta o valor ProductAttribute  (piloto).

Informações de atributo do produto (Piloto)
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• allowableValues  – Valores permitidos para o atributo.

• apiName  – Nome da API do atributo.

• availableValues  – Valores de atributo que estão disponíveis para o produto.

• fieldEnumOrId  – ID de campo para campos personalizados ou valor de enumeração para campos padrão.

• label  – Rótulo do atributo.

• objectName  – Nome do objeto que contém o campo.

• sequence  – Sequência do atributo no conjunto de atributos.

Informações de seleção de atributo do produto (Piloto)
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• apiName  – Nome da API do atributo.

• label  – Rótulo do atributo.
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• sequence  – Sequência do atributo no conjunto de atributos.

• value  – Valor de exibição do atributo.

Conjunto de atributos do produto (Piloto)
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• attributes  – Mapa dos atributos que são membros do conjunto de atributos.

• developerName  – Nome do conjunto de atributos.

• id  – ID do registro de atributo do produto que representa o conjunto de atributos do produto.

Informações do conjunto de atributos do produto (Piloto)
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• attributeInfo  – Mapa do nome da API do campo de atributo para os metadados do atributo.

• description  – Descrição do conjunto de atributos.

• developerName  – Nome do desenvolvedor do conjunto de atributos.

• iD  – ID do conjunto de atributos.

• masterLabel  – Rótulo-mestre do conjunto de atributos.

• sequence  – Sequência do conjunto de atributos em relação ao produto.

Resumo do conjunto de atributos do produto (Piloto)
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• apiName  – Nome da API do conjunto de atributos.

• attributes  – Lista de atributos no conjunto de atributos.

• label  – Rótulo de exibição do conjunto de atributos.

Resumo do atributo do produto (Piloto)
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• apiName  – Nome da API do atributo.

• label  – Rótulo de exibição do atributo.

• sequence  – Sequência do atributo no conjunto de atributos.

• value  – Valor de exibição do atributo.

Entrada de atributos de produto ao produto (Piloto)
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• canonicalKey  – Valores de API do atributo concatenados usando (_) com base no número de sequência dos atributos no
conjunto de atributos.

• productId  – ID de produto de variação para a seleção de atributos.

• selectedAttributes  – Lista de metadados e valores de atributos ordenada que pode ser usada para formar uma chave
que mapeia para o ID do produto.

Detalhe do produto
Esse corpo de resposta tem estas propriedades novas.

• attributeSetInfo  (piloto) – Mapa do nome do desenvolvedor do conjunto de atributos para seus metadados.

• productClass  (piloto) – Classe do produto. Os valores são:

– Simple

– Variation

– VariationParent
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• variationAttributeSet  (piloto) – Conjunto de atributos de variação associado ao produto.

• variationInfo  (piloto) – Valores disponíveis e permitidos para atributos de variação e um mapa para resolver IDs de
produtos de variação por meio de combinações de valor de atributo.

• variationParentId  (piloto) – ID do pai da variação.

Resumo do produto
Esse corpo de resposta tem estas propriedades novas.

• productClass  (piloto) – Classe do produto. Os valores são:

– Simple

– Variation

– VariationParent

• variationAttributeSet  (piloto) – Conjunto de atributos de variação que é associado ao produto.

Informações de variação do produto (Piloto)
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• attributesToProductMappings  – Mapa das combinações de valores de atributo para o ID de produto de variação.

• variantAttributeInfo  – Mapa do nome de API do campo para informações do atributo do produto.

Atributo pesquisável
Esse corpo de resposta tem essa propriedade alterada.

• type  – Essa propriedade agora suporta o valor ProductAttribute  (piloto).

Conteúdo gerenciado do CMS

Canal de conteúdo gerenciado
Esse corpo de resposta tem estas propriedades novas e alteradas.

• channelType  – Essa propriedade agora tem suporte para o valor PublicUnauthenticated.

• domainId  – ID do domínio atribuído ao canal.

• domainName  – nome do domínio atribuído ao canal.

• isDomainLocked  – especifica se o domínio está bloqueado e não pode ser alterado (true) ou não (false).

Versão do conteúdo gerenciado
Esse corpo de resposta tem esta propriedade nova.

• unauthenticatedUrl  – URL de entrega não autenticado.

Gerenciamento de ciclo de ativo do cliente

Saída da ação do ativo
Esse novo corpo de resposta tem esta propriedade.

• id  – ID da ação do ativo.

Saída da origem da ação do ativo
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• id  – ID da origem da ação do ativo.

• referenceId  – ID da entidade do Salesforce ou da entidade externa que causou a ação do ativo.

Saída do ativo
Esse novo corpo de resposta tem esta propriedade.
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• id  – ID do ativo.

Saída do período de estado do ativo
Esse novo corpo de resposta tem esta propriedade.

• id  – ID do período do estado do ativo.

Saída do resultado do ativo
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• asset  – ID do ativo no qual a API foi chamada.

• assetAction  – ID da ação do ativo criada como resultado da chamada de API.

• assetActionSources  – Origens de ação do ativo.

• assetStatePeriods  – Períodos de estado do ativo.

Tópicos gerenciados

Imagens do tópico
Esse corpo de resposta tem estas propriedades alteradas.

• coverImageUrl  – imagens de tópico em destaque e de navegação carregadas na versão 50.0 são armazenadas como
arquivos de ativo. As imagens carregadas na versão 49.0 e anteriores são armazenadas como documentos. Esse armazenamento
muda os resultados em uma alteração de URL.

• featuredImageUrl  – imagens de tópico em destaque e de navegação carregadas na versão 50.0 são armazenadas como
arquivos de ativo. As imagens carregadas na versão 49.0 e anteriores são armazenadas como documentos. Esse armazenamento
muda os resultados em uma alteração de URL.

Notificações

Notificação
Esse corpo de resposta tem esta propriedade nova.

• targetPageRef  – referência de página para o destino da notificação.

Personalização

Escopo da fórmula
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• contextValues  – mapa de valores de contexto para o escopo.

• fields  – lista de campos do escopo.

• formula  – fórmula do escopo.

Destino
Esse corpo de resposta tem estas propriedades novas e alteradas.

• formulaScope  – escopo da fórmula do destino.

• scope  – essa propriedade não é retornada na versão 50.0 e posteriores. Em vez disso, formulaScope  retorna essa informação.

Quick Text

Corpo de visualização de texto rápido
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• contextType  – contexto do texto rápido. O valor é Preview
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• parts  – partes do corpo de texto rápido.

Parte do corpo de visualização de texto rápido
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• type  – tipo da parte do corpo de texto rápido. Os valores são:

• value  – valor da parte do corpo de texto rápido.

Corpo do tempo de execução de texto rápido
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• contextType  – contexto do texto rápido. O valor é Runtime.

• quickTextBody  – corpo do texto rápido.

Pesquisas do Salesforce

Email de pesquisa
Esse novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• errorcode  – código de erro da chamada com falha.

• errorMessage  – detalhes explicando por que a chamada falhou.

• status  – status da chamada. Os valores possíveis são: Enfileirado, falhou.

API REST do Einstein Analytics
Crie, atualize e recupere solicitações de instalação automática para aplicativos integrados usando a API REST do Einstein Analytics.
Consulte conjuntos de dados replicados pela categoria e crie novos conjuntos de dados do Salesforce. Obtenha dados do nó detalhados
para trabalhos do fluxo de dados individuais.

NESTA SEÇÃO:

Recursos da API REST do Einstein Analytics novos e alterados

Esses recursos são novos ou foram alterados.

Corpos de solicitação da API REST do Einstein Analytics novos e alterados

Estes corpos de solicitação são novos ou foram alterados.

Corpos de resposta da API REST do Einstein Analytics novos e alterados

Estes corpos de resposta são novos ou têm alterações.

Recursos da API REST do Einstein Analytics novos e alterados

Esses recursos são novos ou foram alterados.

Obter solicitações de instalação automática
Faça uma solicitação de GET para o novo recurso /wave/auto-install-requests. Vários parâmetros de solicitação podem
ser usados para filtrar os resultados.

Exclua todas as solicitações de instalação automática para uma pasta ou modelo
Faça uma solicitação DELETE ao novo recurso /wave/auto-install-requests  com os parâmetros de solicitação
folderId  ou templateApiName.

Criar uma solicitação de instalação automática
Faça uma solicitação POST ao novo recurso /wave/auto-install-requests  com o corpo da solicitação AutoInstallInput.
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Obter uma solicitação de instalação automática
Faça uma solicitação GET para o novo recurso /wave/auto-install-requests/autoInstallRequestId.

Excluir uma solicitação de instalação automática
Faça uma solicitação DELETE para o novo recurso /wave/auto-install-requests/autoInstallRequestId.

Atualizar uma solicitação de instalação automática
Faça uma solicitação PATCH para o novo recurso /wave/auto-install-requests/autoInstallRequestId  com
o corpo da solicitação AutoInstallInput.

Obter os nós de um trabalho de fluxo de dados
Faça uma solicitação de GET para o novo recurso de nós /wave/dataflowjobs/dataflowjobid.

Obter um nó do trabalho de fluxo de dados
Faça uma solicitação de GET para o novo recurso /wave/dataflowjobs/dataflowjobid/nodes/nodeId.

Criar um conjunto de dados do Salesforce
Faça uma solicitação de POST para o novo recurso /wave/datasets.

Obtenha um conjunto de dados do Salesforce por tipo de conjunto de dados
Faça uma solicitação GET para o recurso /wave/datasets  com o novo parâmetro de solicitação datasetTypes.

Obtenha um conjunto de dados conectado pela categoria
Faça uma solicitação GET para o recurso /wave/replicatedDatasets  com o novo parâmetro de solicitação category.

Corpos de solicitação da API REST do Einstein Analytics novos e alterados

Estes corpos de solicitação são novos ou foram alterados.

Entrada de Instalar automaticamente a de configuração do aplicativo (AutoInstallAppConfigurationInputRepresentation)

O novo corpo da solicitação tem estas propriedades.

• autoShareWithLicensedUsers  – indica se o aplicativo Einstein Analytics é compartilhado automaticamente com
usuários que recebem o conjunto de permissões AnalyticsViewOnlyEmbeddedApp (true) ou não (false).

• autoShareWithOriginator  – indica se o aplicativo Einstein Analytics é compartilhado automaticamente com o usuário
que iniciou a solicitação de instalação automática (true) ou não (false).

• deleteAppOnConstructionFailure  – indica se o aplicativo Einstein Analytics é excluído quando ocorre uma falha
na solicitação WaveAppCreate (true) ou não (false).

• failOnDuplicateName  – indica se a criação do aplicativo Einstein Analytics falha quando existe outro ativo com o mesmo
nome de desenvolvedor (true) ou não (false).

• values  – um mapa de valores de variável do modelo de aplicativo usado para criar ou atualizar o aplicativo Einstein Analytics.

Entrada de configuração de instalação automática (AutoInstallConfigurationInputRepresentation)

O novo corpo da solicitação tem estas propriedades.

• appConfiguration  – a configuração usada para criar ou atualizar o aplicativo Einstein Analytics.

• parentRequestIds  – uma coleção de IDs de solicitação de instalação automática pai de que essa solicitação depende.

Entrada de Inserção de solicitação de instalação automática (AutoInstallRequestInsertInputRepresentation)

O novo corpo da solicitação tem estas propriedades.

• configuration  – a configuração da solicitação de instalação automática.

• folderId  – o ID da pasta do aplicativo do Einstein Analytics.

• requestName  – o nome da solicitação de instalação automática.
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• requestType  – o tipo de solicitação de instalação automática. Os valores válidos são: OrgCompatibilityCheck,
StartDataflow, WaveAppCreate, WaveAppDelete, WaveAppUpdate  e WaveEnable.

• templateApiName  – o ID ou nome da API do modelo do Einstein Analytics.

Entrada de atualização de solicitação de instalação automática (AutoInstallRequestUpdateInputRepresentation)

O novo corpo da solicitação tem esta propriedade.

• requestLog  – o log de solicitação referente à solicitação de instalação automática. Use esse atributo para comentar sobre
por que uma solicitação de instalação automática é cancelada.

Entrada de solicitação de instalação automática de base (BaseAutoInstallRequestInputRepresentation)

O novo corpo da solicitação tem esta propriedade.

• requestStatus  – o status atual da solicitação de instalação automática. Os valores válidos são: AppInProgress,
Cancelled, Enqueued, Failed, InProgress, New  e Success.

Entrada de parâmetros do widget de componente (ComponentWidgetParametersInputRepresentation)

O corpo da solicitação tem esta propriedade nova.

• pageName  – a página padrão do componente.

Entrada do conector de dados (DataConnectorInputRepresentation)

O corpo da solicitação tem esta propriedade nova.

• targetConnector  – o conector de destino associado ao conector de origem atual.

Entrada do conjunto de dados (DatasetInputRepresentation)

O corpo da solicitação tem estas propriedades novas.

• datasetType  – o tipo de conjunto de dados. Os valores válidos são: Default, Live  e Trended.

• liveConnection  – os detalhes da conexão para um conjunto de dados ativo.

Herdar entrada de parâmetros do widget (InheritWidgetParametersInputRepresentation)

O novo corpo da solicitação tem esta propriedade.

• step  – o nome da etapa para o widget.

Entrada da etapa do lens (LensStepInputRepresentation)

O novo corpo da solicitação tem esta propriedade.

• source  – a origem do ativo do lens para a etapa.

Entrada de conexão ativa (LiveConnectionInputRepresentation)

O novo corpo da solicitação tem estas propriedades.

• connectionName  – o nome do desenvolvedor da conexão.

• sourceObjectName  – o nome do objeto de origem para a conexão.

Entrada de parâmetros do widget de tabela (TableWidgetParametersInputRepresentation)

O corpo da solicitação tem estas propriedades novas.

• collapsible  – indica se a tabela é recolhível (true) ou não (false).

• numberOfFrozenColumns  – o número de colunas congeladas para a tabela.

Corpos de resposta da API REST do Einstein Analytics novos e alterados

Estes corpos de resposta são novos ou têm alterações.
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Instalar a aplicativo configuração automaticamente (AutoInstallAppConfigurationRepresentation)

O novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• autoShareWithLicensedUsers  – indica se o aplicativo Einstein Analytics é compartilhado automaticamente com
usuários que recebem o conjunto de permissões AnalyticsViewOnlyEmbeddedApp (true) ou não (false).

• autoShareWithOriginator  – indica se o aplicativo Einstein Analytics é compartilhado automaticamente com o usuário
que iniciou a solicitação de instalação automática (true) ou não (false).

• deleteAppOnConstructionFailure  – indica se o aplicativo Einstein Analytics é excluído quando ocorre uma falha
na solicitação WaveAppCreate (true) ou não (false).

• failOnDuplicateName  – indica se a criação do aplicativo Einstein Analytics falha quando existe outro ativo com o mesmo
nome de desenvolvedor (true) ou não (false).

• values  – um mapa de valores de variável do modelo de aplicativo usado para criar ou atualizar o aplicativo Einstein Analytics.

Instalar a configuração automaticamente (AutoInstallConfigurationRepresentation)

O novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• appConfiguration  – a configuração usada para criar ou atualizar o aplicativo Einstein Analytics.

• parentRequestIds  – uma coleção de IDs de solicitação de instalação automática pai de que essa solicitação depende.

Representação da coleção de solicitação de instalação automática (AutoInstallRequestCollectionRepresentation)

O novo corpo de resposta tem esta propriedade.

• requests  – a lista de solicitações de instalação automática.

Representação da solicitação de instalação automática (AutoInstallRequestRepresentation)

O novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• appFromRequest  – o aplicativo Einstein Analytics associado a essa solicitação de instalação automática.

• configuration  – os atributos de configuração para essa solicitação de instalação automática.

• createdBy  – o usuário que criou essa instalação automática.

• createdDate  – a data/hora em que essa solicitação de instalação automática foi criada.

• failedReason  – o motivo para a falha da solicitação de instalação automática, se aplicável. Os valores válidos são:
AppConstructionFailure, AppCreateFailure, AppUpdateFailure, CancelFailed, DeleteFailed,
DependencyCancelled, DependencyFailure, FailedOther, FailedToEnqueue,
OrganizationIncompatible, RequestCancelled, RetriesExhausted  e WaveDisabled

• folderId  – o ID de 18 caracteres do aplicativo Einstein Analytics para esta solicitação de instalação automática.

• folderLabel  – o rótulo da pasta do aplicativo Einstein Analytics para essa solicitação de instalação automática.

• id  – o ID de 18 caracteres dessa solicitação de instalação automática.

• lastModifiedBy  – o usuário que modificou essa instalação automática pela última vez.

• lastModifiedDate  – a data/hora da última modificação dessa solicitação de instalação automática.

• parentRequests  – uma coleção de solicitações de instalação automática de que essa solicitação depende.

• requestLog  – o log de solicitação para esta solicitação de instalação automática.

• requestName  – o nome desta solicitação de instalação automática.

• requestStatus  – o status atual desta solicitação de instalação automática. Os valores válidos são: AppInProgress,
Cancelled, Enqueued, Failed, InProgress, New  e Success.

• requestTemplate  – o modelo do Einstein Analytics usado para criar ou atualizar o aplicativo Einstein Analytics.
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• requestType  – o tipo de solicitação de instalação automática. Os valores válidos são: OrgCompatibilityCheck,
StartDataflow, WaveAppCreate, WaveAppDelete, WaveAppUpdate  e WaveEnable.

• templateApiName  – o ID ou nome da API do modelo do Einstein Analytics.

• templateVersion  – a versão do modelo do Einstein Analytics.

• url  – o URL para a solicitação de instalação automática.

Parâmetros do widget do componente (ComponentWidgetParametersRepresentation)

O corpo da resposta tem esta propriedade nova.

• pageName  – a página padrão do componente.

Conector de dados (DataConnectorRepresentation)

O corpo da resposta tem esta propriedade nova.

• targetConnector  – o conector de destino associado ao conector de origem atual.

Fluxo de dados (DataflowRepresentation)

O corpo da resposta tem esta propriedade nova.

• definition  – a representação dos nós do fluxo de dados.

Trabalho de fluxo de dados (DataflowJobRepresentation)

O corpo de resposta tem estas propriedades novas.

• nodesUrl  – o URL dos nós de trabalho de fluxo de dados.

• syncDataflows  – os fluxos de dados a sincronizar quando esse trabalho de fluxo de dados for acionado.

Representação da coleção de nós de trabalho de fluxo de dados (DataflowJobNodeCollectionRepresentation)

O novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• nodes  – a coleção de nós de trabalho de fluxo de dados.

• url  – o URL para a coleção de nós de trabalho de fluxo de dados.

Representação de nós de trabalho de fluxo de dados (DataflowJobNodeRepresentation)

O novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• duration  – o tempo de execução em segundos para o nó de trabalho do fluxo de dados.

• errorLogUrl  – o URL do blob de log de erro.

• inputRows  – a contagem de linhas de entrada para o nó de trabalho de fluxo de dados.

• message  – a mensagem informativa ou de erro do nó de trabalho do fluxo de dados.

• nodeType  – o tipo de nó do nó de trabalho de fluxo de dados. Os valores válidos são: Append, Augment, BinDigest,
ComputeExpression, ComputeRelative, CsvDigest, Dataset, DeleteRows, Delta, Digest, Dim2Mea,
Export, Filter, Flatten, IndexDim, Internal, Prediction, Register, SfdcFetch, SliceDataset,
SobjectDigest  e Update.

• outputRows  – a contagem de linhas de saída para o nó de trabalho de fluxo de dados.

• startDate  – a data inicial do nó de trabalho de fluxo de dados.

• status  – o status do tempo de execução do nó de trabalho de fluxo de dados. Os valores válidos são: Aborted, Error,
Pending, Running, Success  e Warning.

Conjunto de dados (DatasetRepresentation)

O corpo da resposta tem esta propriedade nova.

• liveConnection  – os detalhes da conexão ativa para o conjunto de dados.
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Herdar de parâmetros do widget (InheritWidgetParametersRepresentation)

O novo corpo de resposta tem esta propriedade.

• step  – o nome da etapa para o widget.

Etapa do lens (LensStepRepresentation)

O novo corpo de resposta tem esta propriedade.

• source  – a origem do ativo do para a etapa.

Conexão ativa (LiveConnectionRepresentation)

O novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• connectionLabel  – o rótulo da conexão.

• connectionName  – o nome do desenvolvedor da conexão.

• sourceObjectName  – o nome do objeto de origem para a conexão.

Contagem de linhas do nó (NodeRowCountRepresentation)

O novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• failedCount  – o número de linhas com falha para o nó.

• processedCount  – o número de linhas processadas para o nó.

Cobertura de objeto (ObjectCoverageRepresentation)

O corpo da resposta tem esta propriedade nova.

• unsupportedRecords  – os registros específicos que não têm suporte para herança de compartilhamento.

Origem da saída (OutputSourceRepresentation)

O novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• inputRows  – o número de linhas de entrada para a operação de sincronização.

• isSyncOut  – indica se esse objeto representa uma conexão de sincronização (true) ou uma conexão de receita (false).

• nextScheduledDate  – o próximo horário de execução agendado para a origem da saída.

• outputRows  – o número de linhas de saída para a operação de sincronização.

Receita (RecipeRepresentation)

O corpo de resposta tem estas propriedades novas.

• sourceRecipe  – a receita da qual a receita atual foi convertida de modo ascendente ou revertida.

• validationDetails  – os detalhes da validação para uma receita do Preparador de dados.

Detalhes de validação da receita (RecipeValidationDetailRepresentation)

O novo corpo de resposta tem estas propriedades

• message  – a mensagem de validação da receita.

• nodeName  – o nome do nó mencionado no detalhe da validação.

• nodeType  – o tipo de nó mencionado nos detalhes da validação.

• severity  – a gravidade da falha de validação. Os valores válidos são: Error, Fatal  e Warning.

• validationAction  – a ação para corrigir o nó.

• validationCode  – o código de validação.
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Conjunto de dados replicado (ReplicatedDatasetRepresentation)

O corpo da resposta tem esta propriedade nova.

• outputSource  – a fonte de saída, seja uma receita ou uma conexão, configuada para esse objeto conectado.

Parâmetros do widget de tabela (TableWidgetParametersRepresentation)

O corpo de resposta tem estas propriedades novas.

• collapsible  – indica se a tabela é recolhível (true) ou não (false).

• numberOfFrozenColumns  – o número de colunas congeladas para a tabela.

Coleção de registros sem suporte (UnsupportedRecordCollectionRepresentation)

O novo corpo de resposta tem estas propriedades.

• count  – a contagem de objetos não cobertos pela herança de compartilhamento. Esse valor nem sempre corresponde ao
comprimento da matriz de valores.

• values  – a coleção de objetos não cobertos pela herança de compartilhamento. Essa coleção pode ser mais curta que a
contagem devido à limitação para a API.

Registro sem suporte (UnsupportedRecordRepresentation)

O novo corpo de resposta tem esta propriedade.

• id  – o ID do registro.

Dimensão XMD (XmdDimensionRepresentation)

O corpo da resposta tem esta propriedade nova.

• defaultAction  – a ação padrão para a dimensão.

API da interface de usuário
Trabalhe com listas relacionadas, use recursos leves para obter valores padrão para criar e clonar registros e use mais objetos com a API
da interface de usuário.

Use recursos leves para obter valores padrão para criar e clonar registros
Para desenvolver uma IU que permita a um usuário criar ou clonar um registro, primeiro faça uma solicitação para obter os valores
padrão. Esses novos recursos leves não retornam informações de layout e você deve especificar os campos que deseja que sejam
retornados.

/ui-api/record-defaults/template/clone/{recordId}
/ui-api/record-defaults/template/create/{objectApiName}

Os novos recursos são versões leves desses recursos existentes, que obtêm dados de registro para cada campo e retornam informações
de objeto e layout.

/ui-api/record-defaults/clone/{recordId}
/ui-api/record-defaults/create/{objectApiName}

Recupere as ações em um lote de listas relacionadas
Para recuperar as ações em um lote de listas relacionadas para um registro, use esse novo recurso.

/ui-api/actions/record/{recordId}/related-list/batch/{relatedListIds}

O relatedListIds  é opcional. Se você não o especificar, a resposta incluirá ações para cada lista relacionada no registro
especificado.
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Antes, para obter as ações em um lote de listas relacionadas, você usava esse recurso.

/ui-api/actions/record/{recordId}/related-list/{relatedListIds}

Na API versão 50.0, esse recurso não é compatível com uma lista de relatedListIds, é compatível com apenas um
relatedListId.

Recupere as listas relacionadas para um objeto pai
Para obter as listas relacionadas para um objeto pai, use esse novo recurso.

/ui-api/related-list-info/{parentObjectApiName}

Recupere os dados do registro para uma lista relacionada
Para obter dados do registro para uma lista relacionada ou um lote de listas relacionadas, use esses novos recursos.

/ui-api/related-list-records/{parentRecordId}/{relatedListId}
/ui-api/related-list-records/batch/{parentRecordId}/{relatedListIds}

Recupere ou atualize os metadados da lista relacionada
Para obter ou atualizar os metadados de uma lista relacionada, use esse novo recurso.

/ui-api/related-list-info/{parentObjectApiName}/{relatedListId}

Para obter os metadados de uma lista relacionada para um lote de listas relacionadas, use esse novo recurso.

/ui-api/related-list-info/batch/${parentObjectApiName}/${relatedListIds}

Recupere a contagem de registros para uma lista relacionada
Para obter a contagem de registros para uma lista relacionada ou um lote de listas relacionadas, use esses novos recursos.

/ui-api/related-list-count/{parentRecordId}/{relatedListId}
/ui-api/related-list-count/batch/{parentRecordId}/{relatedListIds}

Obter itens de navegação específicos (Beta)
Use o novo parâmetro navItemNames  para limitar uma resposta a itens de navegação específicos a serem incluídos na resposta.
Os nomes são nomes de TabDefinition.

GET /ui-api/nav-items?navItemNames=accounts,tasks,approvals

Objetos com suporte
A maioria dos recursos da API da interface do usuário agora tem suporte para estes objetos. Recursos de visualizações de lista, recursos
de visualizações de lista mais usados (MRU) e recursos de lista relacionados dão suporte a um conjunto menor de objetos, que são
listados nas seções a seguir.

• ActionPlan

• AiVisitRecommendation

• AiVisitRecommendRequest

• AssessmentIndValue

• AssetWarranty

• DeliveryTask

• Examination

• ExpenseReport

• ExpenseReportEntry

• IndividualApplication

• LoanApplicant
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• LoanApplicantAddress

• LoanApplicantDeclaration

• LoanApplicantEmployment

• LoanApplicantIncome

• LoanApplicationAsset

• LoanApplicationFinancial

• LoanApplicationLiability

• LoanApplicationProperty

• LoanApplicationTitleHolder

• LoyaltyBenefit

• LoyaltyBenefitType

• LoyaltyLedger

• LoyaltyTierBenefit

• MessagingChannel

• MessagingEndUser

• MessagingSession

• MsgChannelLanguageKeyword

• OperatingHoursHoliday

• OpportunityParticipant

• OtherComponentTask

• PersonExamination

• PgmRebateTypBnftMapping

• PreliminaryApplicationRef

• ProductAttribute

• ProductAttributeSet

• ProductAttributeSetItem

• ProductAttributeSetProduct

• ProductServiceCampaign

• ProductTransfer

• ProductWarrantyTerm

• ProgramRebateType

• ProgramRebateTypeBenefit

• ProgramRebateTypeFilter

• ProgramRebateTypePayout

• ProgramRebateTypPayoutSrc

• RebateMemberProductAggregate

• RebatePayment

• RebatePayoutAdjustment

• RebateProgram

• RebateProgramMember
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• RebateProgramMemberPayout

• RebateProgramPayoutPeriod

• ReceivedDocument

• RegulatoryAuthority

• RegulatoryAuthorizationType

• RegulatoryCodeAssessmentInd

• RegulatoryCodeViolation

• ResidentialLoanApplication

• SetupAssistantStep

• ShiftPattern

• SignatureTask

• SignatureTaskLineItem

• TrainingCourseParticipant

• TransactionJournal

• TrnCourse

• ViolationEnforcementAction

• ViolationType

• WarrantyTerm

• WaveAutoInstallRequest

• WebStoreCatalog

Objetos com suporte para recursos de visualizações de lista

• AiVisitRecommendation

• AiVisitRecommendRequest

• AssetWarranty

• DeliveryTask

• Examination

• ExpenseReport

• ExpenseReportEntry

• IndividualApplication

• LoyaltyBenefit

• LoyaltyBenefitType

• LoyaltyLedger

• LoyaltyTierBenefit

• MessagingChannel

• MessagingSession

• OperatingHoursHoliday

• OpportunityParticipant

• PersonExamination

• PgmRebateTypBnftMapping

• PreliminaryApplicationRef
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• ProductServiceCampaign

• ProductTransfer

• ProductWarrantyTerm

• ProgramRebateType

• ProgramRebateTypeFilter

• ProgramRebateTypeBenefit

• ProgramRebateTypePayout

• ProgramRebateTypPayoutSrc

• RebateMemberProductAggregate

• RebatePayment

• RebatePayoutAdjustment

• RebateProgram

• RebateProgramMember

• RebateProgramMemberPayout

• RebateProgramPayoutPeriod

• RegulatoryAuthority

• RegulatoryAuthorizationType

• RegulatoryCodeAssessmentInd

• RegulatoryCodeViolation

• ShiftPattern

• SignatureTask

• SignatureTaskLineItem

• TrainingCourseParticipant

• TransactionJournal

• TrnCourse

• ViolationEnforcementAction

• ViolationType

• WarrantyTerm

Objetos com suporte para recursos de visualizações de lista MRU

• AiVisitRecommendation

• AiVisitRecommendRequest

• AssetWarranty

• DeliveryTask

• Examination

• ExpenseReport

• ExpenseReportEntry

• IndividualApplication

• LoyaltyBenefit

• LoyaltyBenefitType

• LoyaltyLedger
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• LoyaltyTierBenefit

• MessagingChannel

• MessagingSession

• OperatingHoursHoliday

• OpportunityParticipant

• PersonExamination

• PgmRebateTypBnftMapping

• PreliminaryApplicationRef

• ProductServiceCampaign

• ProductTransfer

• ProductWarrantyTerm

• ProgramRebateType

• ProgramRebateTypeBenefit

• ProgramRebateTypeFilter

• ProgramRebateTypePayout

• ProgramRebateTypPayoutSrc

• RebateMemberProductAggregate

• RebatePayment

• RebatePayoutAdjustment

• RebateProgram

• RebateProgramMember

• RebateProgramMemberPayout

• RebateProgramPayoutPeriod

• RegulatoryAuthority

• RegulatoryAuthorizationType

• RegulatoryCodeAssessmentInd

• RegulatoryCodeViolation

• ShiftPattern

• SignatureTask

• SignatureTaskLineItem

• TrainingCourseParticipant

• TransactionJournal

• TrnCourse

• ViolationEnforcementAction

• ViolationType

• WarrantyTerm

Objetos com suporte para recursos de lista relacionada

• ActionPlanTemplateItem

• ActionPlanTemplateItemValue

• ActionPlanTemplateVersion
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• AssessmentTask

• Asset

• AuthorizedInsuranceLine

• Claim

• ClaimCase

• ClaimItem

• ClaimParticipant

• ContactEncounterParticipant

• Contract

• ContractContactRole

• ContractLineItem

• CoverageType

• DistributorAuthorization

• Entitlement

• EntityMilestone

• Expense

• HealthcareProvider

• Individual

• InsuranceClaimAsset

• InsurancePolicyAsset

• InsurancePolicyCoverage

• InsurancePolicyParticipant

• JobProfile

• LoanApplicant

• LoanApplicantDeclaration

• LoanApplicantEmployment

• LoanApplicantIncome

• LoanApplicationAsset

• LoanApplicationFinancial

• LoanApplicationTitleHolder

• Location

• LoyaltyBenefit

• LoyaltyProgramMember

• LoyaltyProgramPartner

• LoyaltyTier

• LoyaltyTierGroup

• MaintenanceAsset

• MaintenancePlan

• MessagingSession

• ProducerPolicyAssignment
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• ProductCoverage

• ProductTransfer

• ProductWarrantyTerm

• ProgramRebateType

• ProgramRebateTypeBenefit

• ProgramRebateTypeFilter

• ProgramRebateTypePayout

• Quote

• QuoteDocument

• QuoteLineItem

• RebateMemberProductAggregate

• RebatePayoutAdjustment

• RebateProgramMember

• RebateProgramMemberPayout

• RebateProgramPayoutPeriod

• RecordsetFilterCriteria

• ResourceAbsence

• ResourcePreference

• RetailVisitKpi

• ReturnOrder

• ReturnOrderLineItem

• SalesAgreementProduct

• SalesAgreementProductSchedule

• ServiceAppointment

• ServiceContract

• ServiceCrewMember

• ServiceResource

• ServiceResourceSkill

• SkillRequirement

• SurveyResponse

• Tenant

• TimeSheet

• UsageEntitlement

• UsageEntitlementPeriod

• Usuário

• Visitor

• WorkOrder

• WorkOrderLineItem

• WorkPlanSelectionRule

• WorkPlanTemplate
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• WorkStep

• WorkStepTemplate

API em massa 2.0
Essas chamadas são alteradas na API versão 50.0.

Use operações de exclusão definitiva na API em massa 2.0 para excluir itens em caráter permanente
Os trabalhos de ingestão da API em massa 2.0 agora dão suporte à operação hardDelete.

Especifique um namespace padrão ao criar um trabalho

A API em massa 2.0 agora dá suporte ao cabeçalho Sforce-Call-Options  para especificar um namespace padrão ao criar
um trabalho.

Obtenha dados de objetos grandes
Os trabalhos de consulta da API em massa 2.0 agora dão suporte a objetos grandes do Salesforce.

Retornar colunas na ordem solicitada para consultas de API 2.0 em massa
As consultas de API 2.0 em massa agora retornam as colunas de resposta na mesma ordem que você solicitou em vez de em ordem
alfabética. Você deve usar a mesma versão de API para as solicitações POST e GET para criar e monitorar uma consulta em massa,
caso contrário, um erro 409 será retornado.

Objetos novos e alterados na API do conjunto de ferramentas
A API do conjunto de ferramentas inclui objetos novos e alterados.

Serviço

Criar um componente personalizado para um serviço integrado
Use o objeto EmbeddedServiceCustomComponent. Introduzido na API versão 44.0, esse objeto foi adicionado ao Guia do desenvolvedor
de API do conjunto de ferramentas.

Ativar um recurso de Fluxo para um serviço integrado
Use os objetos EmbeddedServiceFlow e EmbeddedServiceFlowConfig. Introduzido na API versão 45.0, esses objetos foram adicionados
ao Guia do desenvolvedor de API do conjunto de ferramentas.

Configurar um Menu de canal para um Serviço integrado
Use os objetos EmbeddedServiceMenuSettings e EmbeddedServiceMenuItem. Introduzido na API versão 47.0, esse objeto foi
adicionado ao Guia do desenvolvedor de API do conjunto de ferramentas.

Comunidades

Obter metadados sobre um conjunto de identidade ou propriedade de conjunto de identidade
Introduzido na API versão 40.0, os objetos BrandingSet e BrandingSetProperty estão incluídos no Guia do desenvolvedor e Referência
de API do conjunto de ferramentas.

Personalização

Especificar a versão de API para executar um fluxo
Use o campo ApiVersion  no objeto Fluxo. Para obter mais informações, consulte Adotar alterações de comportamento para
fluxos e processos individuais conforme sua conveniência na página 465.

Obter informações sobre uma atualização de versão
Use o novo objeto ReleaseUpdate.
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Desenvolvimento

Gerencie campos aprimorados para a captura de alteração de dados
Use o novo objeto EnrichedField  para consultar, recuperar ou excluir campos aprimorados. Adicione um campo aprimorado
como parte de PlatformEventChannelMember.

Especifique uma organização cuja forma (recursos, configurações, limites e licenças) você deseja usar para criar organizações
teste para validação de metadados durante a criação de um pacote gerenciado de segunda geração ou um pacote
desbloqueado

Use o novo campo SourceOrg  no objeto Package2VersionCreateRequest. A organização de origem deve ser uma organização
de produção.

Defina um usuário para receber notificações por email sobre erros em seus pacotes gerenciados desbloqueados e de segunda
geração

Use o novo campo PackageErrorUsername  no objeto Package2.

Determine se um objeto SourceMember representa uma nova entidade ou uma alteração a uma entidade existente
Use o novo campo IsNewMember  no objeto SourceMember.

API de metadados
A API de metadados inclui tipos e campos novos e alterados.

Salesforce em geral

Exiba links de focalização de lista relacionada no topo das páginas de detalhes do registro e páginas de detalhes do objeto
personalizado em Configuração

Use o novo campo enableRelatedListHovers  no tipo de metadados UserInterfaceSettings.

Adicionar uma cor de tema personalizada para orientação no aplicativo.
Use os campos themeColor  e themeSaturation  no tipo de metadados Prompt.

Lightning Scheduler

Associe uma classe personalizada do Apex a uma política de agendamento para verificar calendários externos quanto à
disponibilidade de recursos de serviço

Use o novo campo extCalEventHandler  no tipo de metadados AppointmentSchedulingPolicy.

Defina períodos de compromisso que durem mais de uma hora
Use os novos valores no campo appointmentStartTimeInterval  no tipo de metadado AppointmentSchedulingPolicy.

Salesforce Einstein

Definir se deve registrar ou não as entradas do cliente como parte dos dados da conversa
Use o novo campo logPrivateConversationData  no tipo de metadados Bot. Introduzido na versão 48.0 da API, esse
campo foi adicionado ao Guia do desenvolvedor da API de metadados.

Atribuir funções do sistema a um diálogo
Use o novo subtipo ConversationSystemDialog  do tipo de metadados BotVersion. Introduzido na versão 48.0 da API,
esse subtipo foi adicionado ao Guia do desenvolvedor da API de metadados.

Definir o provedor de idioma usado para um determinado idioma
Use o novo campo nlpProviders  no tipo de metadados BotVersion existente. Introduzido na versão 49.0 da API, esse campo
foi adicionado ao Guia do desenvolvedor da API de metadados.
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Identificar o comportamento do bot em cenários de Reparo de conversa
Use o novo campo optionalCollect  no tipo de metadados BotVariableOperation. Introduzido na versão 48.0 da API, esse
campo foi adicionado ao Guia do desenvolvedor da API de metadados.

Adicionar tentativas de reparo ao Reparo de conversa
Use o novo campo retryMessages  no tipo de metadados BotVariableOperation existente. Introduzido na versão 48.0 da API,
esse campo foi adicionado ao Guia do desenvolvedor da API de metadados.

Definir o idioma ou o serviço de idioma natural atribuído a uma versão de bot
Use o novo subtipo ConversationDefinitionNlpProvider  no tipo de metadados BotVersion. Introduzido na versão
49.0 da API, esse subtipo foi adicionado ao Guia do desenvolvedor da API de metadados.

Vendas

Gerencie configurações de destaques de alteração de negócio para os campos Valor e Data de fechamento da oportunidade
Use os campos oppAmountDealMotionEnabled  e oppCloseDateDealMotionEnabled  no tipo de metadados
OpportunitySettings.

Habilite o aplicativo móvel Inbox para usar o Microsoft Intune para gerenciamento de dispositivo e aplicativo
Use o novo campo enableInboxMobileIntune  no tipo de metadados EmailIntegrationSettings.

Saiba se as alterações de evento que você faz no Salesforce são sincronizadas com o Outlook e o Gmail.
Use o novo campo orgIsSyncingEventsOutbound  no tipo de metadados EmailIntegrationSettings.

Serviço

Personalizar seu recurso de Chat de Serviço integrado
Use o novo campo embeddedServiceCustomizations  nos tipos de metadados EmbeddedServiceFlowConfig e
EmbeddedServiceMenuSettings.

Habilitar a votação para produtos e recursos do Knowledge
Use o novo campo votingEnabled  no tipo de metadados KnowledgeSettings.

Habilitar o serviço de otimização para acessar dados para o Field Service
Use o novo campo optimizationServiceAccess  no tipo de metadados FieldServiceSettings.

Restringir o acesso a entradas de conversa no Live Messaging
Use o novo campo enableCheckCEUserPerm  no tipo de metadados LiveMessageSettings.

Análise de dados

Habilite compartilhamento e download seguros de imagem
Use o novo campo enableSecureImageSharing  no tipo de metadados AnalyticsSettings.

Habilite o recurso de lista de observação para ativos do Analytics
Use o novo campo enableOrgHasWatchlistEnabled  no tipo de metadados AnalyticsSettings.

Habilite o recurso de relatório do Lightning Experience para adicionar automaticamente os campos de tipo de relatório
personalizado quando os relatórios são criados

Use o novo campo enableReportCrtAutoAddPref  no tipo de metadados AnalyticsSettings.

Habilite agendamento de solicitação de fluxo de dados com base em prioridade
Use o novo campo enableRequestPrioritySchdl  no tipo de metadados AnalyticsSettings.

Habilite ano fiscal personalizado para importar definições de ano fiscal personalizadas do Salesforce para o Analytics.
Use o novo campo enableWaveCustomFiscal  no tipo de metadados AnalyticsSettings.
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Habilite a indexação de dimensão de diversos valores
Use o novo campo enableWaveIndexMVDim  no tipo de metadados AnalyticsSettings.

Especifique o número máximo de horas pelas quais um aplicativo Analytics pode estar InProgress
Use o novo campo maxHoursAppInProgress  no tipo de metadados AnalyticsSettings.

Especifique se o fim do ano no Analytics é o fim do ano fiscal ou o fim do ano calendário
Use o novo campo setWaveIsYearEndFiscalYear  no tipo de metadados AnalyticsSettings.

REMOVIDO: Esses campos são removidos do tipo de metadados AnalyticsSettings na APU versão 50.0

• analyticsCalendarApp

• canEnableLiveMetrics

• enableDataBlending

• inheritSharingForNonOpptyObjects

• inheritSharingForOpptyObject

Comunidades

Migre novas imagens de tópico em destaque e navegação
Use os tipos de metadados ContentAsset e ManagedTopics. Para imagens de tópicos gerenciados carregadas na API versão 49.0 e
anteriores, use os tipos de metadados Document e ManagedTopics.

Chatter

Desative notificações de Perguntas do Chatter
Use os novos campos noQnOwnNotifyOnCaseCmt, noQnOwnNotifyOnRep,noQnSubNotifyOnBestR  e
noQnSubNotifyOnRep  no tipo de metadados ChatterEmailsMDSettings.

Personalização

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO: O campo enableSecureGuestAccess  no tipo SharingSettings sempre é true,
independentemente do valor que você definir

Alterar o valor de enableSecureGuestAccess  não tem nenhum efeito no Salesforce.

REMOVIDO: O campo enableDynamicForms  no tipo RecordPageSettings foi removido
O campo enableDynamicForms  é removido na API versão 50.0.

Conecte-se ao Isotope como origens de dados externas
Use o novo valor ContenHubIsotope  no campo type  do tipo de metadados ExternalDataSource.

Entenda a opção obrigatória de licença de permissões personalizadas
Se você usa pacotes gerenciados, o campo isLicensed, que é somente leitura, no objeto CustomPermission indica se a permissão
do cliente requer licenças do Salesforce.

Garanta que apenas permissões acessíveis à sua organização estejam habilitadas ao clonar perfis
Use o novo campo restrictedProfileCloning  no tipo de metadados UserManagementSettings. Se false, todas as
permissões habilitadas no momento no perfil de origem também serão habilitadas para o perfil clonado, mesmo que sua organização
não possa acessá-las.
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Fluxo do Lightning

Especificar a versão de API para executar um fluxo
Use o campo apiVersion  no tipo de metadados Fluxo. Para obter mais informações, consulte Adotar alterações de comportamento
para fluxos e processos individuais conforme sua conveniência na página 465.

Lembrar da configuração de exibição de texto para o recurso do fluxo Modelo de texto
Use o novo campo isViewedAsPlainText  no subtipo FlowTextTemplate do tipo de metadados Fluxo.

Restringir regras de um FlowDecision a apenas avaliar como verdadeiro se o registro de acionamento não tiver atendido às
condições antes da atualização de acionamento e $Record agora atende às condições

Use o novo campo doesRequireRecordChangedToMeetCriteria  no subtipo de metadados FlowRule do tipo de
metadados Fluxo.

Executar um fluxo acionado por registro apenas quando um registro for atualizado de não atendendo aos critérios
especificados para atendendo a esses critérios

Use o novo campo doesRequireRecordChangedToMeetCriteria  no subtipo FlowRule do tipo de metadados Fluxo.
Para obter mais informações, consulte Melhorar o desempenho com fluxos acionados por registro que executam apenas para
alterações específicas na página 460.

Filtrar resultados da consulta de Fluxo definindo a lógica de filtro condicional com os operadores "AND" e "OR"
Use o novo campo filterLogic  nos subtipos FlowRecordDelete, FlowRecordLookup, FlowRecordUpdate, FlowStart e
FlowDynamicChoiceSet do tipo de metadados Fluxo.

Depurar um fluxo em uma organização de sandbox como outro usuário
Use o novo campo canDebugFlowAsAnotherUser  no tipo de metadados FlowSettings. Para obter mais informações,
consulte Depurar erros de fluxo em organização de sandbox como outro usuário na página 455.

REMOVIDO: O campo sendEmailsEvenWhenAutomationUpdatesSameRecord  no tipo EmailAdministrationSettings
foi removido

O campo sendEmailsEvenWhenAutomationUpdatesSameRecord  foi removido na API versão 50.0.

REMOVIDO: O campo enableInvocableFlowFixEnabled  no tipo FlowSettings foi removido
O campo enableInvocableFlowFixEnabled  foi removido na API versão 50.0.

Segurança e identidade

Proteger solicitações e respostas SAML quando o Salesforce é o provedor de identidade
Use o novo campo samlSigningAlgoType  no tipo de metadados ConnectedApp.

REMOVIDO: O campo requireInsecurePortalAccess  no tipo de metadados CustomSites é removido
O campo requireInsecurePortalAccess  é removido na API versão 50.0.

Habilite compartilhamento de recurso entre origens (CORS) para determinados pontos de extremidade OAuth
Use o novo campo enableOauthCorsPolicy  no subtipo de metadados SessionSettings do Metadados tipo SecuritySettings.

Visualize e modifique certificados de autenticação do usuário habilitados por PEM
Use o novo tipo de metadados UserAuthCertificate.

Impedir logins de UserDevices com acesso revogado
Use o novo campo enforceUserDeviceRevoked  no subtipo de metadados SessionSettings do tipo de metadados
SecuritySettings.

Desenvolvimento

Habilite o modo de simulação para testar integrações de ambientes não de produção com a Análise de aplicativo AppExchange
Use o novo campo enableSimulationMode  no novo tipo de metadados AppAnalyticsSettings.
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Previna chamadas de navegação à API consecutivas no Visualforce
Use o novo campo enableNoBackgroundNavigations  no tipo de metadados LightningExperienceSettings.

Habilite recursos estáticos seguros para componentes do Lightning
Use o novo campo enableAuraSecStaticResCRUCPref  no tipo de metadados LightningExperienceSettings. Esse campo
está relacionado à atualização de versão para Habilitar recursos estáticos seguros para componentes do Lightning.

Customer 360 Audiences

Modifique ou gerencie o fluxo de dados de objetos de modelo, lake e Customer 360 Audiences com a API de metadados do
Customer 360 Audiences.

Revise os novos tipos de metadados DataSource, DataStreamDefinition e MktDataTranObject para ver as possibilidades de modificação.

Quip: Gerenciamento de modelo, Novas métricas de modelo de
engajamento do usuário, Dados do Salesforce no Aplicativo ativo de
mapa de relacionamento, Visualizações de lista filtradas e muito mais

Marque seus documentos do Quip integrados como modelos. Aumente a adoção de modelo com a nova Biblioteca de modelos no
Quip. Obtenha métricas de engajamento do usuário para ver como os usuários estão usando os modelos do Quip. Adicione menções
de dados do Salesforce ativas em linha a um documento ou planilha do Quip. Crie mapas de relacionamento híbridos do Salesforce e
do Quip.

NESTA SEÇÃO:

Descubra os recursos do Quip para Customer 360 com o pacote gerenciado Quip Setup Starter

Para ter uma ideia dos recursos mais usados do Quip para Customer 360, instale o pacote gerenciado Quip Setup Starter. O Quip
Setup Starter economiza tempo na criação de modelos, configuração de componentes do Quip Lightning, configuração de automação
e muito mais. Você pode instalar o pacote gerenciado em seu sandbox para testá-lo sem afetar sua organização ou instalá-lo
diretamente na organização do Sandbox em produção.

Gerencie seus modelos do Quip no Quip e no Salesforce (biblioteca de modelos)

Para diferenciar documentos do Quip que a sua equipe usa como modelos, marque os documentos como modelos. Veja que
documentos estão integrados no Salesforce com base no objeto, converta seus documentos integrados em modelos e acesse-os
da Biblioteca de modelos no Quip.

Use métricas para relatar o engajamento do usuário com modelos do Quip integrados

Veja quais usuários estão interagindo com documentos do Quip e quem precisa de orientação. Use relatórios e painéis para entender
tendências no engajamento do usuário em documentos e modelos. As métricas estão disponíveis para documentos e modelos
associados a registros do Salesforce.

Adicione campos de registro do Salesforce a um documento do Quip (menções de dados)

Adicione dados ativos do Salesforce a seus documentos, planilhas e planos da conta do Quip sem prejudicar a formatação. Com
menções de dados em linha, os dados são lidos como texto normal, mas ficam atualizados e sincronizados com o Salesforce. Você
pode, inclusive, editar os campos de registro das menções de dados, facilitando manter o Salesforce funcionando com o Quip.

Crie um mapa de relacionamento no Quip com os dados do Salesforce ativos

Crie mapas de relacionamento em seus planos da conta com os dados do registro do Salesforce importados. Para adicionar dados
a seus mapas que existem fora do Salesforce, crie cartões do Quip personalizados.
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Use permissões de registro do Salesforce para determinar o acesso a documentos do Quip vinculados

O compartilhamento sincronizado fornece um conjunto de opções para regular o acesso a documentos do Quip associados a
registros do Salesforce. Com a nova opção Acesso a registro do Salesforce, os usuários com acesso a um registro do Salesforce têm
o mesmo acesso aos documentos do Quip vinculados. Você pode definir o acesso ao documento do Quip vinculado no nível da
organização sem comprometer a segurança.

Gerenciar dados do Salesforce ativos no Quip

Mantenha os dados do Salesforce seguros e dinâmicos no Quip com Permissões do Salesforce e desabilite a funcionalidade de
relatórios ativos. Depois de ativar as Permissões do Salesforce espelhadas, os usuários no Quip podem acessar apenas os mesmos
dados do Salesforce no Quip que no Salesforce.

Teste a integridade de sua conexão do Quip com o Salesforce

Use a Verificação de integridade do Quip para executar uma série de testes automatizados em seu site do Quip e conexão da
organização do Salesforce. Quando a Verificação de integridade do Quip identifica problemas, ela fornece resultados e soluções
focais para reativar sua conexão. Você pode realizar uma verificação de integridade para uma conexão do site do Quip com o
Salesforce ou para uma conexão do Quip e do Salesforce do usuário individual.

Personalize suas visualizações de lista do Salesforce com filtros no Quip

Organize seus aplicativos ativos da Lista do Salesforce no Quip para mostrar apenas os registros que são relevantes a você. Com
filtros personalizáveis no Quip, os usuários com acesso de edição ao documento podem filtrar visualizações de lista e listas relacionadas
com base nos campos especificados. É mais fácil gerenciar listas relacionadas e os usuários podem filtrar registros antigos ou
irrelevantes ao longo do tempo.

Simplifique a configuração do Quip para Customer 360, o processo de habilita e outros aprimoramentos

Nós aprimoramos a experiência Quip para Customer 360 no Quip e no Salesforce.

Crie automações personalizadas com as novas APIs do Quip

Use os pontos de extremidade da API do Quip para automatizar seus processos comerciais e deixar sua equipe em sincronia.

Descubra os recursos do Quip para Customer 360 com o pacote
gerenciado Quip Setup Starter
Para ter uma ideia dos recursos mais usados do Quip para Customer 360, instale o pacote gerenciado Quip Setup Starter. O Quip Setup
Starter economiza tempo na criação de modelos, configuração de componentes do Quip Lightning, configuração de automação e muito
mais. Você pode instalar o pacote gerenciado em seu sandbox para testá-lo sem afetar sua organização ou instalá-lo diretamente na
organização do Sandbox em produção.

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

Quem: Disponível em organizações do Salesforce com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

Por quê: Veja o que é possível com o Quip para Customer 360 com um pacote gerenciado do Salesforce. Use as configurações predefinidas
ou defina as suas para atender às suas necessidades de negócio. Crie modelos de Notas da oportunidade e Plano da conta, integre-os
em registros do Salesforce e configure a automação para determinar quando um documento é criado com base em um modelo, tudo
do pacote gerenciado. O Quip Setup Starter também verifica sua conexão do Quip e do Salesforce para garantir que tudo esteja pronto
para uso. Ao terminar, você pode manter as configurações do Quip Setup Starter ou excluí-las com segurança para criar a sua própria
desde o princípio.

Como:
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Baixe o pacote gerenciado Quip Setup Starter em uma organização de sandbox ou produção e siga as etapas guiadas.

CONSULTE TAMBÉM:

Vídeo de visão geral do Quip Setup Starter

Gerencie seus modelos do Quip no Quip e no Salesforce (biblioteca de
modelos)
Para diferenciar documentos do Quip que a sua equipe usa como modelos, marque os documentos como modelos. Veja que documentos
estão integrados no Salesforce com base no objeto, converta seus documentos integrados em modelos e acesse-os da Biblioteca de
modelos no Quip.

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

Quando: Use o Gerenciador de modelo e a validação de modelo pela Visualização do sandbox. Marque documentos como modelos e
acesse galerias privadas na Web em outubro de 2020 e no aplicativo Quip para desktop no início de novembro de 2020.

Quem: Disponível em organizações do Salesforce com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

Por quê: Aumente a adoção do usuário do modelo no Quip. Torne mais fácil diferenciar entre documentos e modelos do Quip marcando-os
como modelos. Gerencie facilmente seus modelos do Quip com galerias privadas.

Como: Comece a usar modelos do Quip com os seguintes recursos.

• Marcar documento como modelo

Para localizar e usar facilmente documentos do Quip usados como modelos, marque-os como modelos no Quip. Você também
pode manter os modelos mais seguros contra edições acidentais e indicar que o modelo está pronto para uso com o bloqueio de
modelo. Para fazer edições a ele mais tarde, desbloqueie-o. Depois de marcar um documento como modelo, compartilhe-o com
outros ou mantenha-o em sua galeria privada Criado por mim. Usuários e administradores podem marcar os documentos como
modelos. Depois de marcar um documento como um modelo, você não pode redefini-lo.

• Gerencie os Modelos do Quip com a Biblioteca de modelos

Torne fácil para você e seus usuários encontrarem e criarem modelos no Quip. Permita que os usuários finais escolham onde trabalham
e crie documentos usando modelos no Quip. Com a Biblioteca de modelos do Quip, os usuários podem criar e compartilhar modelos
em galerias privadas, como as galerias Criado por mim e Compartilhado comigo, ou começar com modelos de amostra.

• Detecte documentos integrados do Gerenciador de modelos

Para ver quais documentos do Quip estão integrados nos registros do Salesforce por meio do componente Documento do Quip,
acesse o Gerenciador de modelo na página Configuração do Quip. No Salesforce, acesse Configuração e insira Quip  na caixa Busca
rápida. Localize o Gerenciador de modelo e selecione um objeto para ver os documentos integrados. De lá, você pode abrir uma
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visualização do documento no Quip e marcá-la como um modelo. Você pode marcar como modelos apenas os documentos aos
quais você tem acesso integral no Quip.

• Valide modelos do Quip do Componente Documento do Quip

Para garantir que os documentos adicionados ao componente Documento do Quip no Criador de aplicativo Lightning sejam modelos,
link compartilhado, e que você tem acesso a eles, clique em Validar modelo. A validação do modelo economiza tempo resolvendo
possíveis erros e ajudando a converter novos documentos do Quip em modelos.

CONSULTE TAMBÉM:

Suporte ao Quip: Introdução a modelos
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Use métricas para relatar o engajamento do usuário com modelos do
Quip integrados
Veja quais usuários estão interagindo com documentos do Quip e quem precisa de orientação. Use relatórios e painéis para entender
tendências no engajamento do usuário em documentos e modelos. As métricas estão disponíveis para documentos e modelos associados
a registros do Salesforce.

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

Quem: Disponível em organizações do Salesforce com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

Por quê: Adicione novas métricas de engajamento do usuário do Quip a seus painéis do Lightning. Use dados para determinar que
processos comerciais estão funcionando e quais podem ser reanalisados. Com as métricas de engajamento do Quip para Customer 360,
você pode medir a adoção do modelo e ajustar a estratégia do modelo para atender às necessidades dos usuários.

Como: Em Configuração, na caixa de Busca rápida, insira Quip. Em Coletar dados no Quip para uso do Customer 360, clique em Ativar
métricas do Quip. Crie relatórios e gráficos do Lightning usando métricas de engajamento do Quip e então para seus painéis. A
atualização dos dados de métricas leva 48 horas. Para relatar o engajamento do Quip, ative as métricas pelo menos dois dias antes.

Adicione campos de registro do Salesforce a um documento do Quip
(menções de dados)
Adicione dados ativos do Salesforce a seus documentos, planilhas e planos da conta do Quip sem prejudicar a formatação. Com menções
de dados em linha, os dados são lidos como texto normal, mas ficam atualizados e sincronizados com o Salesforce. Você pode, inclusive,
editar os campos de registro das menções de dados, facilitando manter o Salesforce funcionando com o Quip.

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

Quando: Adicione campos de registro do Salesforce ativos a documentos do Quip até 31 de outubro de 2020. Não disponível até a
Visualização do Salesforce Sandbox.

Quem: Disponível em organizações do Salesforce com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

Por quê: Mantenha seus planos da conta atualizados e específicos à conta. Seus representantes de vendas estão sempre equipados
com as informações mais recentes e podem escolher trabalhar usando o Quip ou o Salesforce. Use menções de dados do Salesforce
ativas para criar uma experiência híbrida do Quip e do Salesforce. Crie uma planilha personalizada no Quip que obtenha dados de várias
fontes e inclua menções de dados do Salesforce ativas no nível do campo. A colaboração com outras equipes, mesmo equipes que não
usam o Salesforce, é muito fácil e todos os dados estão em um só lugar.

Como: Para configurar menções de dados do Salesforce ativas, o Quip cria e atribui o conjunto de permissões Permitir ao objeto de
colaboração do Salesforce acesso C2C por padrão.

Em um documento ou planilha do Quip, os usuários podem mencionar um registro do Salesforce e então selecionar um de seus campos.
Os usuários podem ver e adicionar apenas os campos aos quais têm acesso no Salesforce. Os usuários que podem ver um documento
do Quip podem ver menções do Salesforce ativas adicionadas a ele. Apenas usuários com acesso de edição aos campos podem sincronizar
edições ao Salesforce.

646

Use métricas para relatar o engajamento do usuário com
modelos do Quip integrados

Notas da versão do Salesforce Winter '21



Crie um mapa de relacionamento no Quip com os dados do Salesforce
ativos
Crie mapas de relacionamento em seus planos da conta com os dados do registro do Salesforce importados. Para adicionar dados a
seus mapas que existem fora do Salesforce, crie cartões do Quip personalizados.

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

Quando: Adicione dados do Salesforce a seus mapas de relacionamento até outubro de 2020. Não disponível até a Visualização do
Salesforce Sandbox.

Quem: Disponível em organizações do Salesforce com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

Por quê: Ajude os representantes de vendas a manterem-se atualizados sobre o planejamento da conta com mapas de relacionamento
do Salesforce personalizáveis. Crie cartões usando os registros de Contato do Salesforce para visualizar suas principais partes interessadas
e sincronizar edições no Quip de volta com o Salesforce. Adicione cartões do Quip a seus mapas do Salesforce para organizar dados que
não existem no Salesforce ou que não pertencem a ele. Os dados do Salesforce dos mapas mantêm-se atualizados de modo que sua
equipe esteja sempre em sincronia sem prejudicar a colaboração.

Como: Em um documento do Quip, insira @Relationship Map. Para adicionar dados do Salesforce a seu mapa do Quip
personalizado, acesse o Criador de mapa e clique em Importar do Salesforce. Selecione os registros que você deseja importar e clique
em Importar.

Use permissões de registro do Salesforce para determinar o acesso a
documentos do Quip vinculados
O compartilhamento sincronizado fornece um conjunto de opções para regular o acesso a documentos do Quip associados a registros
do Salesforce. Com a nova opção Acesso a registro do Salesforce, os usuários com acesso a um registro do Salesforce têm o mesmo
acesso aos documentos do Quip vinculados. Você pode definir o acesso ao documento do Quip vinculado no nível da organização sem
comprometer a segurança.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Performance, Unlimited e Developer.
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Quem: Disponível em organizações do Salesforce com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

Por quê: Use a opção Acesso ao registro do Salesforce com compartilhamento sincronizado para alinhar o acesso ao documento do
Quip vinculado a permissões de registro do Salesforce. Você economiza tempo na configuração do acesso ao documento no nível da
organização enquanto garante que os dados e as informações da sua organização permanecem seguros.

Para gerenciar melhor o acesso ao documento, agora você pode restringir a associação do documento de Compartilhamento sincronizado.
Os usuários adicionados a um documento por meio de Compartilhamento sincronizado não se tornam membros permanentes do
documento. Quando o nível de acesso de Compartilhamento sincronizado muda, o mesmo ocorre ao acesso ao documento. Se um
usuário perder acesso a um registro, ele também perderá acesso aos documentos do Quip vinculados.

Os usuários agora podem ver quando um Compartilhamento sincronizado é habilitado. Para que os usuários saibam quando os
documentos são compartilhados com membros do registro, os usuários são notificados quando tentam vincular um documento privado
a um registro do Salesforce. Eles também podem ver o nível de acesso que os membros do registro têm ao documento vinculado usando
o botão Compartilhar.
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Gerenciar dados do Salesforce ativos no Quip
Mantenha os dados do Salesforce seguros e dinâmicos no Quip com Permissões do Salesforce e desabilite a funcionalidade de relatórios
ativos. Depois de ativar as Permissões do Salesforce espelhadas, os usuários no Quip podem acessar apenas os mesmos dados do
Salesforce no Quip que no Salesforce.

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

Quem: Disponível em organizações do Salesforce com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

Por quê: Simplifique as perguntas de acesso ao Salesforce no Quip com Permissões do Salesforce espelhadas. Mantenha dados
confidenciais do Salesforce protegidos no Quip sem desviar-se da colaboração. Os usuários podem ver apenas os dados no Quip que
podem acessar no Salesforce, tornando mais fácil para os usuários compartilharem e colaborarem sem preocupações relativas à privacidade.

Como: No Console do administrador do Quip, ative Permissões do Salesforce espelhadas.

Teste a integridade de sua conexão do Quip com o Salesforce
Use a Verificação de integridade do Quip para executar uma série de testes automatizados em seu site do Quip e conexão da organização
do Salesforce. Quando a Verificação de integridade do Quip identifica problemas, ela fornece resultados e soluções focais para reativar
sua conexão. Você pode realizar uma verificação de integridade para uma conexão do site do Quip com o Salesforce ou para uma
conexão do Quip e do Salesforce do usuário individual.

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

Quem: Disponível em organizações do Salesforce com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

Como: No Console do administrador do Quip, acesse Configurações e selecione Salesforce. Em Organizações do Salesforce conectadas,
clique em Testar integridade da conexão.
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Personalize suas visualizações de lista do Salesforce com filtros no Quip
Organize seus aplicativos ativos da Lista do Salesforce no Quip para mostrar apenas os registros que são relevantes a você. Com filtros
personalizáveis no Quip, os usuários com acesso de edição ao documento podem filtrar visualizações de lista e listas relacionadas com
base nos campos especificados. É mais fácil gerenciar listas relacionadas e os usuários podem filtrar registros antigos ou irrelevantes ao
longo do tempo.

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

Quando: Adicione filtros ao aplicativo ativo Lista do Salesforce no Quip até o fim de outubro de 2020. Não disponível até a Visualização
do Salesforce Sandbox.

Quem: Disponível em organizações do Salesforce com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

Simplifique a configuração do Quip para Customer 360, o processo de
habilita e outros aprimoramentos
Nós aprimoramos a experiência Quip para Customer 360 no Quip e no Salesforce.

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

Quando: Obtenha os recursos do Quip para Customer 360 aprimorados até o fim de setembro de 2020. Não disponível até a Visualização
do Salesforce Sandbox.

Quem: Disponível em organizações do Salesforce com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

Por quê: Os aprimoramentos aos recursos do Quip para Customer 360 incluem os seguintes.

• Use o single sign on (SSO) do Salesforce para conectar automaticamente o Salesforce ao Quip.

– Ao configurar a conexão do Quip e do Salesforce, os usuários que utilizam o mesmo SSO para o Quip e o Salesforce não precisam
fazer login no Salesforce novamente pelo Quip.

– Aplicativos e integrações ativos do Salesforce conectam-se automaticamente à organização de SSO.

• Crie um campo de URL personalizado para seus modelos do Quip usando o componente Documento do Quip.

– Para economizar cliques e tempo, crie um campo personalizado para armazenar seus documentos do Quip integrados do Criador
de aplicativo Lightning.

• Permita aos clientes marcar uma organização do Salesforce como preferencial para dados do Salesforce no Quip.

– Os usuários com várias organizações conectadas podem escolher uma organização preferencial.

– Aplicativos ativos, menções ativas, atividade de log e relatórios capturam dados da organização do Salesforce preferencial, a
menos que alterados manualmente.

– Os usuários podem marcar apenas organizações na lista de permissões do Salesforce no Quip como preferenciais.

• Registre a atividade para todos os objetos padrão e personalizados do Salesforce de um documento do Quip.

• Adicione chamadas, tarefas e eventos a tipos de atividade com suporte no Quip.

Crie automações personalizadas com as novas APIs do Quip
Use os pontos de extremidade da API do Quip para automatizar seus processos comerciais e deixar sua equipe em sincronia.

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

Quando: Use os novos pontos de extremidade da API de automação do Quip até outubro de 2020. Exporte documentos do Quip para
PDFs em novembro de 2020. Não disponível até a Visualização do Salesforce Sandbox.
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Quem: Disponível em organizações do Salesforce com um plano do Quip para Customer 360 ou avaliação gratuita do Quip.

Por quê: Os novos pontos de extremidade da API do Quip incluem os seguintes.

• Export to PDF Automation API

– Para marcar um ciclo de aprovação como concluído ou obter um instantâneo de manutenção de registro, exporte um documento
do Quip para PDF.

– Gere um PDF de um documento do Quip e anexe-o a um documento do Quip designado.

• Live App Export Automation API

– Para analisar seus dados de aplicativo ativo, obter ajuda com migrações da organização do Salesforce ou reinicializar aplicativos
ativos em outro lugar, use a API Exportar aplicativo ativo.

– Para atender às suas necessidades de negócios, personalize aplicativos ativos.

– Exporte um aplicativo ativo da Salesforce para uma marca HTML que pode ser deixada preta para um aplicativo ativo.

• Locked Sections Automation API

– Para manter a integridade de seus modelos do Quip e padronizar melhores práticas, bloqueie seções do modelo.

– Bloqueie e desbloqueie seções do documento.

Pardot: Email no Lightning, aprimoramentos ao Einstein e mais
personalizações

Crie, envie e gerencie seus modelos de email e conteúdo de email com uma experiência de email aprimorada. Conecte-se ao Salesforce
CMS para hospedar e reutilizar imagens para marketing por email e obtenha métricas de distribuição nos registros de email que você
mais usa. Você também pode sincronizar novamente os clientes potenciais rapidamente depois de resolver erros de importação e
personalizar o marco de sucesso de Atribuições do Einstein.

NESTA SEÇÃO:

Experiência de email do Pardot: Email remodelado

Profissionais de marketing do Pardot agora têm uma experiência de email completa mais fácil e simplificada que usa o poder da
Plataforma do Lightning. A experiência de email reprojetada inclui melhores recursos de email, visualização e opções de teste e uma
experiência de envio configurável. Os profissionais de marketing podem criar conteúdo de email, opcionalmente usando modelos,
e adicionar imagens, HTML, texto simples e campos de mesclagem HML para personalizar os emails. Eles podem salvar o conteúdo
do email para reutilização e, em seguida, visualizar relatórios sobre o desempenho do conteúdo.

Análise e relatório: experiência aprimorada

Encontre atualizações em todas as ofertas de análise do Pardot, incluindo opções de ajuste para Atribuições do Einstein, painéis do
B2B Marketing Analytics mais claros e um recurso beta que o ajuda a sincronizar campos personalizados. Também melhoramos o
relatório de email e tornamos mais fácil para você recalcular suas próprias estatísticas de envio de email.

Ativos e domínios de marketing

Novos recursos colocam mais poder nas mãos dos usuários, incluindo domínios mais seguros e outros aprimoramentos.

Adicione listas de clientes potenciais da lista relacionada de contatos em contas

Na versão Summer '20, adicionamos suporte para profissionais de marketing adicionarem Listas do Pardot e Listas do Engagement
Studio de determinados registros e páginas de visualização de lista. Expandimos esse suporte, permitindo aos profissionais de
marketing adicionar listas da lista relacionada de contatos em registros da conta. Adicionar a listas do Pardot de registros e visualizações
de lista sem sair do Salesforce.
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Sincronizar clientes potenciais com erros resolvidos mais facilmente

Uma nova opção na página Erros ao sincronizar cliente potencial permite aos administradores acionar clientes potenciais com erros
resolvidos ao sincronizar com o Salesforce. Corrija erros existentes então volte à página Erros ao sincronizar cliente potencial no
Pardot, selecione seus clientes potenciais e clique no botão para aciona uma sincronização. Antes, clientes potenciais com erros
resolvidos eram sincronizados ou reimportados manualmente para o Pardot.

Obtenha dados mais limpos em relatórios de influência da campanha padrão

O relatório padrão Campanhas com oportunidades influenciadas (Influência da campanha personalizável) agora filtra para mostrar
apenas os membros principais da campanha. Corrigimos um problema em que todos os registros de membros da campanha
apareciam na coluna Contato, o que causava duplicatas.

O ObjectChangeLog está sendo descontinuado

O ObjectChangeLog está agendado para descontinuação com a versão Winter '21 para organizações do Salesforce com o
Compartilhamento de dados de marketing habilitado. Se você usa Compartilhamento de dados de marketing e tem lógica
personalizada integrada em torno do ObjectChangeLog para prevenir a sincronização de determinados registros com o Pardot, use
as regras de Compartilhamento de dados de marketing em vez disso.

preencherPreenchimento automático do local do cliente potencial está temporariamente indisponível

A opção de fazer o Pardot preencher automaticamente o local do cliente potencial com base no endereço IP está temporariamente
indisponível. Para clientes que usam ativamente essa funcionalidade, ela será removida em 14 de dezembro de 2020. Edite todos
os fluxos de trabalho que dependem desses dados antes da remoção da funcionalidade em 14 de dezembro de 2020.

O suporte ao Pardot para Internet Explorer 11 será descontinuado no dia 31 de dezembro de 2020

O suporte ao Pardot para Internet Explorer 11 (IE11) será descontinuado no dia 31 de dezembro de 2020. Você pode continuar
usando o IE11 após a data da descontinuação, mas o Pardot não poderá garantir o suporte a todos os recursos. Use um de nossos
outros navegadores com suporte para acessar o Pardot.

API do Pardot: Itens novos e alterados

Use a nova API do Pardot com mais eficiência com estes novos recursos e alterações.

API do Pardot versão 5 (beta)

Agora você pode experimentar uma nova versão padronizada da API do Pardot. A versão 5 da API do Pardot oferece novos pontos
de extremidade para que você possa importar seus próprios modelos de página de aterrissagem e arquivos no Pardot.

Experiência de email do Pardot: Email remodelado
Profissionais de marketing do Pardot agora têm uma experiência de email completa mais fácil e simplificada que usa o poder da Plataforma
do Lightning. A experiência de email reprojetada inclui melhores recursos de email, visualização e opções de teste e uma experiência
de envio configurável. Os profissionais de marketing podem criar conteúdo de email, opcionalmente usando modelos, e adicionar
imagens, HTML, texto simples e campos de mesclagem HML para personalizar os emails. Eles podem salvar o conteúdo do email para
reutilização e, em seguida, visualizar relatórios sobre o desempenho do conteúdo.

NESTA SEÇÃO:

Crie conteúdo de email de engajamento com facilidade

Crie e edite facilmente emails no Lightning Experience com recursos de design mais interativos. Crie emails do zero ou comece de
um modelo e personalize com alguns cliques. Os profissionais de marketing do Pardot podem arrastar componentes de email direto
para onde quiserem e adicionar um estilo. Visualização de conteúdo do email e detalhes estão disponíveis no registro de conteúdo
de email. Crie conteúdo do email e projete emails da nova guia Conteúdo do email disponível para usuários do Pardot do Iniciador
de aplicativos.
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Adquira imagens do Salesforce CMS para emails

Dê aos usuários o poder de selecionar rapidamente imagens para conteúdo de marketing por email e modelos do Salesforce CMS.
Não é preciso se preocupar com a hospedagem de arquivo separada nem com os erros ao copiar e colar quando você ativa o CMS
para usar com conteúdo e modelos de email. Depois de habilitarem e configurarem a conexão, os usuários podem acessar repositórios
com um simples clique.

Revise métricas de email agregadas no Lightning Experience

Métricas de distribuição estão disponíveis em registros de conteúdo de email e modelo de email. Os profissionais de marketing
recebem uma visão agregada do desempenho de determinados conteúdos e modelos com base em estatísticas de todos os lugares
em que são usados. Os relatórios de marketing por email no nível da campanha e envio de email de lista individual ainda estão
disponíveis também.

Visualize e teste um email no Lightning Experience

Os usuários podem visualizar e testar emails no registro de conteúdo de email. Antes de enviar um email a uma grande lista de
destinatários, faça uma execução de teste enviando-o a uma lista de teste ou a endereços de email individuais. Visualize e solucione
possíveis problemas de personalização visualizando como destinatários específicos.

Definir seu envio de email

Depois de criar o conteúdo de email, os profissionais de marketing definem a quem enviar o email antes de enviá-lo como um email
de lista. Selecione uma campanha, listas de destinatários e supressão, opções do remetente, como nome e email do remetente, e
ações de preenchimento. A experiência de envio dá aos profissionais de marketing controle total sobre quem recebe o email, quando
ele é enviado e como as respostas são tratadas.

Crie conteúdo de email de engajamento com facilidade
Crie e edite facilmente emails no Lightning Experience com recursos de design mais interativos. Crie emails do zero ou comece de um
modelo e personalize com alguns cliques. Os profissionais de marketing do Pardot podem arrastar componentes de email direto para
onde quiserem e adicionar um estilo. Visualização de conteúdo do email e detalhes estão disponíveis no registro de conteúdo de email.
Crie conteúdo do email e projete emails da nova guia Conteúdo do email disponível para usuários do Pardot do Iniciador de aplicativos.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as edições do Pardot no Lightning Experience com Salesforce Professional, Enterprise, Unlimited
e Performance Editions. Não está disponível no Pardot Classic nem no aplicativo Pardot independente.

Quem: Os profissionais de marketing do Pardot com as permissões de usuário Arrastar e soltar Content Builder e Gerenciar conteúdo
de email podem acessar os recursos de design de email.

Como: A nova entidade Conteúdo do email está disponível para usuários do Pardot do Iniciador de aplicativos. Os profissionais de
marketing criam um registro de conteúdo de email a partir da guia Conteúdo de email e adicionam componentes e elementos de design
a partir do registro. Ao criar um email de um modelo os campos Assunto e Corpo em HTML são preenchidos conforme o modelo.

Clique em Editar no criador no registro.
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Adicione componentes padrão, projete cada componente, adicione imagens do CMS, defina o estilo do email e adicione campos de
mesclagem.

CONSULTE TAMBÉM:

Crie de modo interativo modelos de email interessantes

Ajuda do Salesforce: Criar emails no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante visualização da versão)

Adquira imagens do Salesforce CMS para emails
Dê aos usuários o poder de selecionar rapidamente imagens para conteúdo de marketing por email e modelos do Salesforce CMS. Não
é preciso se preocupar com a hospedagem de arquivo separada nem com os erros ao copiar e colar quando você ativa o CMS para usar
com conteúdo e modelos de email. Depois de habilitarem e configurarem a conexão, os usuários podem acessar repositórios com um
simples clique.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as edições do Pardot no Lightning Experience com Salesforce Professional, Enterprise, Unlimited
e Performance Editions. Não está disponível no Pardot Classic nem no aplicativo Pardot independente.

Como: Para usar imagens do CMS em emails do Pardot, você deve ter um conector Salesforce-Pardot verificado e estar usando Campanhas
conectadas e HML. Depois que esses requisitos forem atendidos, você poderá configurar a conexão e as permissões do CMS na Configuração
do Salesforce. Adicione um domínio, crie ou selecione um espaço de trabalho e um canal no CMS e designe um canal para usar.

Nota:  Usuários da Professional Edition agora podem criar um domínio personalizado para uso com o Salesforce CMS e o email
do Pardot. Durante a configuração, você pode selecionar apenas a opção de Rede de entrega de conteúdo (CDN) do Salesforce
CMS. Criar domínios personalizados para outros usuários e métodos continua limitado às edições Enterprise e Unlimited.

Ao projetar o conteúdo de email, arraste um bloco de imagem para a tela e clique em Selecionar do CMS. Selecione uma imagem ou
clique em Adicionar conteúdo para inserir uma imagem. Se o canal conectado for usado em mais de um espaço de trabalho do CMS,
clique no título do espaço de trabalho para selecionar outro e acessar imagens diferentes. As imagens do CMS estão disponíveis nos
componentes HTML e de imagem, editor de rich text e segundo plano.
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CONSULTE TAMBÉM:

Apresente conteúdo do CMS com uma Rede de entrega de conteúdo (CDN)

Revise métricas de email agregadas no Lightning Experience
Métricas de distribuição estão disponíveis em registros de conteúdo de email e modelo de email. Os profissionais de marketing recebem
uma visão agregada do desempenho de determinados conteúdos e modelos com base em estatísticas de todos os lugares em que são
usados. Os relatórios de marketing por email no nível da campanha e envio de email de lista individual ainda estão disponíveis também.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as edições do Pardot no Lightning Experience com Salesforce Professional, Enterprise, Unlimited
e Performance Editions. Não está disponível no Pardot Classic nem no aplicativo Pardot independente.

Como: Nenhuma configuração é necessária. Métricas de engajamento aparecem nas páginas de detalhes de modelo de email e de
conteúdo de email.
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Visualize e teste um email no Lightning Experience
Os usuários podem visualizar e testar emails no registro de conteúdo de email. Antes de enviar um email a uma grande lista de destinatários,
faça uma execução de teste enviando-o a uma lista de teste ou a endereços de email individuais. Visualize e solucione possíveis problemas
de personalização visualizando como destinatários específicos.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as edições do Pardot no Lightning Experience com Salesforce Professional, Enterprise, Unlimited
e Performance Editions. Não está disponível no Pardot Classic nem no aplicativo Pardot independente.

Quem: Os usuários do Pardot com as permissões de usuário Acessar Content Builder de arrastar e soltar e Gerenciar conteúdo de email
podem visualizar e testar o conteúdo de email. Para visualizar e testar emails, os usuários também precisam das permissões do Pardot
Visualizar cliente potencial e Visualizar listas de segmentação.

Como: Em um registro de email, os profissionais de marketing selecionam para visualizar como um cliente potencial ou enviar um email
de teste a uma lista ou a indivíduos selecionados.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Visualizar e testar o envio de emails no Lightning (pode estar desatualizado ou indisponível durante visualização
da versão)

Definir seu envio de email
Depois de criar o conteúdo de email, os profissionais de marketing definem a quem enviar o email antes de enviá-lo como um email de
lista. Selecione uma campanha, listas de destinatários e supressão, opções do remetente, como nome e email do remetente, e ações de
preenchimento. A experiência de envio dá aos profissionais de marketing controle total sobre quem recebe o email, quando ele é enviado
e como as respostas são tratadas.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as edições do Pardot no Lightning Experience com Salesforce Professional, Enterprise, Unlimited
e Performance Editions. Não está disponível no Pardot Classic nem no aplicativo Pardot independente.

Quem: Os usuários do Pardot com a permissão do usuário Gerenciar conteúdo do email podem enviar emails. Os usuários também
precisam das permissões do Pardot Envio de email, Envio de emails de lista, Criação de email, Visualização de campanha e Visualização
de lista de segmentação.

Como: Envie e reenvie emails do registro de conteúdo de email. Os emails são enviados como emails de lista e envios de email relacionados
podem ser visualizados na guia Relacionado do registro. Selecione as opções de envio, defina ações de preenchimento e agende o email
para envio posterior no modal.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Enviar emails no Lightning Experience (pode estar desatualizado ou indisponível durante visualização da versão)

Análise e relatório: experiência aprimorada
Encontre atualizações em todas as ofertas de análise do Pardot, incluindo opções de ajuste para Atribuições do Einstein, painéis do B2B
Marketing Analytics mais claros e um recurso beta que o ajuda a sincronizar campos personalizados. Também melhoramos o relatório
de email e tornamos mais fácil para você recalcular suas próprias estatísticas de envio de email.

NESTA SEÇÃO:

Escolha um marco de sucesso para as Atribuições do Einstein do Pardot

Ajuste seu modelo de Atribuições do Einstein para refletir de maneira mais precisa seus processos comerciais escolhendo um estágio
de ciclo de vida da oportunidade com o marco de sucesso. A configuração padrão acompanha uma conversão, ou sucesso, quando
a oportunidade é criada. Porém, se essa não for a opção ideal para a sua empresa, agora você poderá alterá-la. Você pode selecionar
esse marco de sucesso na configuração inicial ou treinar o modelo novamente com base em novos critérios.

Entenda seu cliente com novos Insights de campanha

Os Insights de campanha do Einstein agora fornecem informações de tendência sobre o tamanho da empresa do seu cliente potencial.
Essas percepções descrevem as pessoas que interagem com suas campanhas e ativos para ajudá-lo a encontrar padrões de
engajamento e focar as pessoas certas. Com essas novas informações, você pode criar um público ainda melhor para suas campanhas.

Obter métricas do painel B2BMA mais claras

Com base em seu feedback, atualizamos muitos dos rótulos em widgets no B2B Marketing Analytics para ser mais claro. Por exemplo,
quando uma métrica ou filtro se origina do Salesforce ou do Pardot, ou se é um valor total ou único, ela é indicada claramente (1).
Para descobrir mais sobre um widget ou valor, um usuário pode clicar no botão Ajuda de um painel (2) para revisar a documentação
de referência do painel.

Obtenha dados de campo personalizado de cliente potencial mais rapidamente (beta)

Esta solução melhora o desempenho de seus campos personalizados de cliente potencial do Pardot em seus aplicativos de análise.
A Sincronização de objeto do Pardot funciona copiando os dados do cliente potencial personalizados para um novo conjunto de
dados. Ela melhora o desempenho na plataforma do Analytics porque os dados do cliente potencial podem ser atualizados
separadamente de outros conjuntos de dados grandes.

Veja taxas de clique e abertura de email mais precisas no Pardot

Adicionamos filtragem na atividade de clique em link e abertura de email para excluir interações de scanners de segurança suspeitos.
Os profissionais de marketing por email e os gerentes de marketing agora verão pontuações de cliente potencial mais precisas,
jornadas e ações de conclusão que não incluem a atividade do scanner.
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Recalcule estatísticas de email de lista com confiança

Mantenha tudo funcionando sem problemas na próxima vez que mesclar clientes potenciais ou perceber uma discrepância em suas
estatísticas de email. O trabalho de recálculo de estatística agora é executado de modo assíncrono para melhorar os tempos de
carregamento. O usuário que iniciou o trabalho é notificado por email quando o trabalho é concluído.

Escolha um marco de sucesso para as Atribuições do Einstein do Pardot
Ajuste seu modelo de Atribuições do Einstein para refletir de maneira mais precisa seus processos comerciais escolhendo um estágio
de ciclo de vida da oportunidade com o marco de sucesso. A configuração padrão acompanha uma conversão, ou sucesso, quando a
oportunidade é criada. Porém, se essa não for a opção ideal para a sua empresa, agora você poderá alterá-la. Você pode selecionar esse
marco de sucesso na configuração inicial ou treinar o modelo novamente com base em novos critérios.

Onde: Essa alteração se aplica ao Pardot Advanced e ao Pardot Premium com as edições do Salesforce Enterprise, Performance e
Unlimited.

Como: Em Configuração do Salesforce, localize Atribuições do Einstein e selecione o estágio a ser usado como seu marco de sucesso.
Se você estiver alterando o modelo de atribuição, aguarde 24 horas para o modelo ser redefinido e mostrar novos resultados.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Como as Atribuições do Einstein funcionam (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da
versão)

Entenda seu cliente com novos Insights de campanha
Os Insights de campanha do Einstein agora fornecem informações de tendência sobre o tamanho da empresa do seu cliente potencial.
Essas percepções descrevem as pessoas que interagem com suas campanhas e ativos para ajudá-lo a encontrar padrões de engajamento
e focar as pessoas certas. Com essas novas informações, você pode criar um público ainda melhor para suas campanhas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience para Pardot Advanced Edition com as edições Enterprise, Performance e Unlimited
do Salesforce.

Como: Mensagens de justificativa usando esses novos dados aparecem quando o modelo de Insights da campanha identifica uma
tendência.

CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Como os Insights de campanha do Einstein funcionam (pode estar desatualizado ou indisponível durante a
visualização da versão)

Obter métricas do painel B2BMA mais claras
Com base em seu feedback, atualizamos muitos dos rótulos em widgets no B2B Marketing Analytics para ser mais claro. Por exemplo,
quando uma métrica ou filtro se origina do Salesforce ou do Pardot, ou se é um valor total ou único, ela é indicada claramente (1). Para
descobrir mais sobre um widget ou valor, um usuário pode clicar no botão Ajuda de um painel (2) para revisar a documentação de
referência do painel.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic e está incluída com o Pardot Plus e Advanced. Ela também
está disponível nas edições Pardot Pro e Ultimate com o complemento B2B Marketing Analytics.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Painéis do B2B Marketing Analytics (pode estar desatualizado ou indisponível durante a visualização da versão)

Obtenha dados de campo personalizado de cliente potencial mais rapidamente
(beta)
Esta solução melhora o desempenho de seus campos personalizados de cliente potencial do Pardot em seus aplicativos de análise. A
Sincronização de objeto do Pardot funciona copiando os dados do cliente potencial personalizados para um novo conjunto de dados.
Ela melhora o desempenho na plataforma do Analytics porque os dados do cliente potencial podem ser atualizados separadamente de
outros conjuntos de dados grandes.

Onde: A configuração se aplica ao B2B Marketing Analytics e ao B2B Marketing Analytics Plus no Lightning Experience e no Salesforce
Classic.

• O B2B Marketing Analytics Plus está disponível no Salesforce, nas edições Enterprise, Unlimited e Developer com o Pardot Premium
ou o complemento B2B Marketing Analytics Plus.

• O B2B Marketing Analytics está disponível com o Pardot Plus e Advanced e no Pardot Pro e Ultimate editions usando o complemento
B2B Marketing Analytics.

Nota:  Como um recurso beta, a Sincronização de objeto do Pardot é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" do seu contrato
de assinatura principal com o 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 a Sincronização de objeto do Pardot no IdeaExchange.

Por quê: Organizações grandes tinham tempos de carregamento de aplicativo mais longos devido à maneira como o Salesforce e o
Pardot compartilham dados de campo personalizados. Uma vez que essa configuração duplica dados, nós a recomendamos apenas
para organizações grandes com dezenas de milhões de linhas de dados e menos de 500 campos personalizados.

Como: Habilite a Sincronização de objeto do Pardot na Configuração do Salesforce e execute a primeira sincronização. No Analytics
Studio, abra o Data Manager para verificar se a sincronização está concluída e os dados aparecem como o esperado. Para receber as
atualizações, os usuários devem reconfigurar todos os aplicativos que usam os campos personalizados do cliente potencial.

Veja taxas de clique e abertura de email mais precisas no Pardot
Adicionamos filtragem na atividade de clique em link e abertura de email para excluir interações de scanners de segurança suspeitos.
Os profissionais de marketing por email e os gerentes de marketing agora verão pontuações de cliente potencial mais precisas, jornadas
e ações de conclusão que não incluem a atividade do scanner.

Onde: Essa mudança se aplica a todas as edições do Pardot.

Como: Atividade suspeita de scanners será filtrada automaticamente. Você não precisa habilitar esse recurso nem manter uma lista de
endereços IP.
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Recalcule estatísticas de email de lista com confiança
Mantenha tudo funcionando sem problemas na próxima vez que mesclar clientes potenciais ou perceber uma discrepância em suas
estatísticas de email. O trabalho de recálculo de estatística agora é executado de modo assíncrono para melhorar os tempos de
carregamento. O usuário que iniciou o trabalho é notificado por email quando o trabalho é concluído.

Onde: Essa mudança se aplica a todas as edições do Pardot.

Como: Abra um relatório de email enviado e clique em Recalcular. Depois que um trabalho começar, um banner dirá que o processo
está em execução. Depois que as estatísticas são recalculadas, o usuário que solicitou o recálculo recebe uma notificação de conclusão.

Ativos e domínios de marketing
Novos recursos colocam mais poder nas mãos dos usuários, incluindo domínios mais seguros e outros aprimoramentos.

NESTA SEÇÃO:

Use o WordPress Block Editor perfeitamente com o plug-in do Pardot

O plug-in WordPress do Pardot agora é compatível com o WordPress Block Editor. Aplique ativos do Pardot como formulários e
blocos de conteúdo dinâmicos a páginas do WordPress usando recursos do WordPress.

Autentique seu plug-in do WordPress com o SSO do Salesforce

Atualizamos o método de autenticação disponível no plug-in Pardot WordPress. Autentique-se com o SSO do Salesforce, em vez
da Autenticação do Pardot, para uma experiência mais consistente entre o Pardot e o Salesforce. A autenticação existente do Pardot
será removida em fevereiro de 2021.

Proteger automaticamente novos domínios de rastreador do Pardot

Uma nova opção em suas configurações de conta do Pardot permite aos administradores habilitar automaticamente certificados
SSL para novos domínios de rastreador. Os certificados SSL tornam possível carregar domínios de rastreador validados com segurança
por HTTPS. Antes, os administradores do Pardot habilitavam manualmente certificados SSL para todos os domínios de rastreador.

Personalizar os ativos do Pardot com qualquer domínio de rastreador

Agora você pode usar qualquer domínio do rastreador para personalizar os links para manipuladores de formulário do Pardot,
conteúdo dinâmico, publicações sociais e testes de página de aterrissagem multivariados. Antes, esses links de ativo usavam como
padrão o domínio primário do rastreador. Emails sem modelos agora são os únicos ativos do Pardot que não incluem essa
funcionalidade.

Use o WordPress Block Editor perfeitamente com o plug-in do Pardot
O plug-in WordPress do Pardot agora é compatível com o WordPress Block Editor. Aplique ativos do Pardot como formulários e blocos
de conteúdo dinâmicos a páginas do WordPress usando recursos do WordPress.

Onde: Essa mudança se aplica a todas as edições do Pardot.
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Autentique seu plug-in do WordPress com o SSO do Salesforce
Atualizamos o método de autenticação disponível no plug-in Pardot WordPress. Autentique-se com o SSO do Salesforce, em vez da
Autenticação do Pardot, para uma experiência mais consistente entre o Pardot e o Salesforce. A autenticação existente do Pardot será
removida em fevereiro de 2021.

Onde: Essa mudança se aplica a todas as edições do Pardot.

Proteger automaticamente novos domínios de rastreador do Pardot
Uma nova opção em suas configurações de conta do Pardot permite aos administradores habilitar automaticamente certificados SSL
para novos domínios de rastreador. Os certificados SSL tornam possível carregar domínios de rastreador validados com segurança por
HTTPS. Antes, os administradores do Pardot habilitavam manualmente certificados SSL para todos os domínios de rastreador.

Onde: Essa mudança se aplica a todas as edições do Pardot.

Como: Em suas configurações de conta do Pardot, verifique a opção de criar certificados SSL para domínios de rastreador recém-validados.

Personalizar os ativos do Pardot com qualquer domínio de rastreador
Agora você pode usar qualquer domínio do rastreador para personalizar os links para manipuladores de formulário do Pardot, conteúdo
dinâmico, publicações sociais e testes de página de aterrissagem multivariados. Antes, esses links de ativo usavam como padrão o
domínio primário do rastreador. Emails sem modelos agora são os únicos ativos do Pardot que não incluem essa funcionalidade.

Onde: Essa mudança se aplica a todas as edições do Pardot.

Quando: Esse recurso está disponível a todos os clientes do Pardot desde julho de 2020.

Como: Abra um ativo do Pardot para edição, clique no menu suspenso de domínio do rastreador e selecione um domínio para usar.

Adicione listas de clientes potenciais da lista relacionada de contatos em
contas
Na versão Summer '20, adicionamos suporte para profissionais de marketing adicionarem Listas do Pardot e Listas do Engagement
Studio de determinados registros e páginas de visualização de lista. Expandimos esse suporte, permitindo aos profissionais de marketing
adicionar listas da lista relacionada de contatos em registros da conta. Adicionar a listas do Pardot de registros e visualizações de lista
sem sair do Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica a todas as edições do Pardot com as edições Essentials, Professional, Enterprise e Unlimited do Salesforce.

Como:  Adicione as opções Adicionar à lista do Pardot e Adicionar à lista do Engagement Studio à lista relacionada de contato no layout
de página da conta.
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Sincronizar clientes potenciais com erros resolvidos mais facilmente
Uma nova opção na página Erros ao sincronizar cliente potencial permite aos administradores acionar clientes potenciais com erros
resolvidos ao sincronizar com o Salesforce. Corrija erros existentes então volte à página Erros ao sincronizar cliente potencial no Pardot,
selecione seus clientes potenciais e clique no botão para aciona uma sincronização. Antes, clientes potenciais com erros resolvidos eram
sincronizados ou reimportados manualmente para o Pardot.

Onde: Essa mudança se aplica a todas as edições do Pardot.

Como: Depois de corrigir os erros de sincronização, volte à página de erros de sincronização no Pardot. Selecione os clientes potenciais
com erros resolvidos e clique no menu suspenso para ressincronizá-los.

CONSULTE TAMBÉM:

IdeaExchange: Resolva erros de sincronização do Salesforce na página de erros de sincronização

IdeaExchange: Opção de nova sincronização para a lista de erros de sincronização de Cliente potencial do Salesforce

Obtenha dados mais limpos em relatórios de influência da campanha
padrão
O relatório padrão Campanhas com oportunidades influenciadas (Influência da campanha personalizável) agora filtra para mostrar
apenas os membros principais da campanha. Corrigimos um problema em que todos os registros de membros da campanha apareciam
na coluna Contato, o que causava duplicatas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience, Classic e ao aplicativo Salesforce móvel nas edições Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited e Developer.
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O ObjectChangeLog está sendo descontinuado
O ObjectChangeLog está agendado para descontinuação com a versão Winter '21 para organizações do Salesforce com o
Compartilhamento de dados de marketing habilitado. Se você usa Compartilhamento de dados de marketing e tem lógica personalizada
integrada em torno do ObjectChangeLog para prevenir a sincronização de determinados registros com o Pardot, use as regras de
Compartilhamento de dados de marketing em vez disso.

Onde: Essa alteração se aplica ao Aplicativo Pardot Lightning com a Pardot Premium edition ou a Advanced Edition comprada ou
atualizada após 12 de fevereiro de 2019.

Por quê: Regras de compartilhamento de dados de marketing permitem as mesmas personalizações que antes podiam ser criadas em
torno o ObjectChangeLog. Eliminar o ObjectChangeLog reduz a demanda imposta sobre sua organização do Salesforce para sincronizar
registros com o Pardot.

preencherPreenchimento automático do local do cliente potencial está
temporariamente indisponível
A opção de fazer o Pardot preencher automaticamente o local do cliente potencial com base no endereço IP está temporariamente
indisponível. Para clientes que usam ativamente essa funcionalidade, ela será removida em 14 de dezembro de 2020. Edite todos os
fluxos de trabalho que dependem desses dados antes da remoção da funcionalidade em 14 de dezembro de 2020.

CONSULTE TAMBÉM:

Suspensão temporária dos dados de local do cliente potencial do Pardot (pode estar indisponível antes de 30 de novembro de 2020)

O suporte ao Pardot para Internet Explorer 11 será descontinuado no dia
31 de dezembro de 2020
O suporte ao Pardot para Internet Explorer 11 (IE11) será descontinuado no dia 31 de dezembro de 2020. Você pode continuar usando
o IE11 após a data da descontinuação, mas o Pardot não poderá garantir o suporte a todos os recursos. Use um de nossos outros
navegadores com suporte para acessar o Pardot.

Quando: O suporte ao Pardot para IE11 termina em 31 de dezembro de 2020.

API do Pardot: Itens novos e alterados
Use a nova API do Pardot com mais eficiência com estes novos recursos e alterações.

Exportar a API
Objeto de cliente potencial: Adicionado suporte para exportar dados de campo personalizados em registros de cliente potencial.

Objeto de atividade do visitante: Adicionado procedimento para recuperar apenas registros de atividade novos e alterados.

CONSULTE TAMBÉM:

Documentos do desenvolvedor: Documentação da API do Pardot
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API do Pardot versão 5 (beta)
Agora você pode experimentar uma nova versão padronizada da API do Pardot. A versão 5 da API do Pardot oferece novos pontos de
extremidade para que você possa importar seus próprios modelos de página de aterrissagem e arquivos no Pardot.

Onde: Essa mudança se aplica a todas as edições do Pardot.

Nota:  Como um recurso beta, a v5 da API do Pardot é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados no seu contrato de
assinatura principal com o 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 a v5 da API do Pardot neste Formulário do Google.

Como: Habilite o acesso a pontos de extremidade da API do Pardot v5 de suas configurações de conta do Pardot.

CONSULTE TAMBÉM:

Documentos do desenvolvedor: Documentação da API do Pardot

Marketing: Acionadores comportamentais e envio transacional no
Journey Builder, Aplicativo otimizador de comércio eletrônico no
Datorama, Einstein no Interaction 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 outubro de 2020

• Versão de julho de 2020

• Versão de março de 2020

• Versão de janeiro de 2020

• Versão de outubro de 2019

• Versão de agosto de 2019

• Versão de junho de 2019

• Versão de abril de 2019

• Versão de janeiro de 2019

CONSULTE TAMBÉM:

Visão geral do Marketing Cloud

Marketing Cloud: Notas de versão anteriores

Página do Facebook do Salesforce Marketing Cloud

664

API do Pardot versão 5 (beta)Notas da versão do Salesforce Winter '21

https://sfdc.co/bWnfrr
https://developer.pardot.com/
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=mc_rn_october_2020_release.htm&language=pt_BR#mc_rn_october_2020_release
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=mc_rn_july_2020_release.htm&language=pt_BR#mc_rn_july_2020_release
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=mc_rn_march_2020_release.htm&language=pt_BR#mc_rn_march_2020_release
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=mc_rn_january_2020_release.htm&language=pt_BR#mc_rn_january_2020_release
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=mc_rn_october_2019_release.htm&language=pt_BR#mc_rn_october_2019_release
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=mc_rn_august_2019_release.htm&language=pt_BR#mc_rn_august_2019_release
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=mc_rn_june_2019_release.htm&language=pt_BR#mc_rn_june_2019_release
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=mc_rn_april_2019_release.htm&language=pt_BR#mc_rn_april_2019_release
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=mc_rn_january_2019_release.htm&language=pt_BR#mc_rn_january_2019_release
http://www.salesforce.com/marketing-cloud/overview
http://help.marketingcloud.com/en/documentation/exacttarget/resources/release_notes/
https://www.facebook.com/MarketingCloud?fref=ts


Atualizações de versão e alertas de segurança: disponíveis ao público
em geral com melhorias

Veja atualizações e alertas importantes em um só lugar nas Atualizações de versão disponíveis ao público em geral. Adicionamos alguns
aprimoramentos para garantir que sua organização do Salesforce mantenha-se atualizada quanto a todas as alterações que afetam seu
desempenho, sua segurança e seus usuários.

NESTA SEÇÃO:

Veja alterações da organização em um local com atualizações da versão (disponível ao público em geral)

Caso você tenha perdido a última versão, Atualizações de versão oferece uma visão mais detalhada das informações encontradas
anteriormente em Atualizações críticas e Alertas de segurança. Encontre todas as suas atualizações e alertas em um formato
aprimorado. Não é mais preciso clicar em vários locais para revisar informações de atualização importantes para sua organização do
Salesforce.

Encontre alertas de segurança no mesmo local que atualizações de versão

Quando você procura alertas de segurança que afetam sua organização do Salesforce, encontre-os no nó Atualizações de versão.
Antes, os alertas de segurança residiam em um local separado.

Atualizações de versão

O Salesforce lança periodicamente atualizações que melhoram o desempenho, a lógica, a segurança e a usabilidade da plataforma,
mas que podem afetar suas personalizações existentes. Localize as atualizações importantes no nó Atualizações de versão em
Configuração.

Veja alterações da organização em um local com atualizações da versão
(disponível ao público em geral)
Caso você tenha perdido a última versão, Atualizações de versão oferece uma visão mais detalhada das informações encontradas
anteriormente em Atualizações críticas e Alertas de segurança. Encontre todas as suas atualizações e alertas em um formato aprimorado.
Não é mais preciso clicar em vários locais para revisar informações de atualização importantes para sua organização do Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições, exceto Database.com.

Como: Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Atualizações da versão.
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1. Use guias para visualizar atualizações de versão para uma categoria específica. Arquivado substitui a guia Etapas concluídas
anteriormente disponível em beta. Quando você visualiza atualizações em Vence em breve, Vencido ou Arquivado, é exibido
um banner no alto indicando o status da atualização. Por exemplo, uma atualização concluída em Arquivado exibe o texto "Você
concluiu todas as etapas recomendadas". Também inclui informações de imposição.

Nota:  Em beta, o texto "Vence em breve" aparecia no alto da página de detalhes para atualizações com datas de imposição
que estavam se aproximando. Esse texto foi removido.

2. Verifique a data Concluir etapas até. A Salesforce recomenda concluir o teste até essa data porque nem sempre há suporte para
teste depois dela.

3. Para verificar a versão em que o Salesforce impõe a atualização, use as informações de Imposição agendada ou Imposto em. Na
versão beta, indicamos informações de imposição com "Imposto automaticamente em". Para saber como obter a data de upgrade
de versão principal para a sua instância, focalize a dica de ferramenta.

Nota:  Algumas atualizações de versão contêm datas específicas. Nesses casos, use as informações de data na atualização
como uma orientação de quando esperar a imposição.

4. Obtenha informações rápidas sobre uma atualização sem sair da página inicial clicando em Exibir detalhes.

5. Inicie ou pare uma execução de teste, conclua etapas de atualização e veja o histórico de atualizações de etapa clicando em Começar.

Se tiverem sido adicionadas etapas extras a uma atualização desde o lançamento original, procure um ícone de corneta, que indica que
a atualização tem novas etapas a serem concluídas.

Encontre alertas de segurança no mesmo local que atualizações de versão
Quando você procura alertas de segurança que afetam sua organização do Salesforce, encontre-os no nó Atualizações de versão. Antes,
os alertas de segurança residiam em um local separado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic em todas as edições, exceto Database.com.

Como: Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Atualizações da versão. Na página Atualizações de versão, você pode
encontrar cartões de alerta de segurança. A funcionalidade de alertas de segurança permanece igual.
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Atualizações de versão
O Salesforce lança periodicamente atualizações que melhoram o desempenho, a lógica, a segurança e a usabilidade da plataforma, mas
que podem afetar suas personalizações existentes. Localize as atualizações importantes no nó Atualizações de versão em Configuração.

A página Atualizações de versão fornece uma lista de atualizações de segurança que afetam sua organização. Cada atualização inclui
ações passo a passo para você realizar. Para garantir uma transição tranquila, muitas atualizações de versão têm execuções de teste
disponíveis. Use a opção de execução de teste para habilitar e desabilitar uma atualização com a frequência necessária antes da data de
"Concluir etapas até" para que você possa avaliar o impacto sobre a organização.

Atualizações impostas
Essas atualizações foram anunciadas em uma versão anterior e agora foram aplicadas.

Restringir o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários convidados e do portal com base no perfil do usuário
(atualização, imposta)

Essa atualização proporciona maior controle sobre quais usuários convidados, do portal ou da comunidade podem acessar classes
do Apex contendo métodos @AuraEnabled. Adicione acesso ao perfil de usuário convidado a qualquer classe do Apex
@AuraEnabled  usada por uma comunidade ou portal. Quando essa atualização for ativada, um usuário convidado, do portal
ou da comunidade poderá acessar um método do Apex @AuraEnabled  apenas quando o perfil do usuário permitir acesso à
classe do Apex. Essa atualização será imposta na versão Winter '21.

Restringir o acesso a métodos do Apex @AuraEnabled para usuários autenticados com base no perfil do usuário (atualização,
imposta)

Essa atualização proporciona maior controle sobre quais usuários autenticados podem acessar classes do Apex contendo métodos
@AuraEnabled. Quando essa atualização é imposta, um usuário autenticado poderá acessar um método do Apex
@AuraEnabled  apenas quando o perfil do usuário permitir acesso à classe do Apex. Essa atualização será imposta na versão
Winter '21.

Segurança da transação legada: fim da vida
Com a estrutura da política de segurança de transação aprimorada do Salesforce, você pode criar políticas de segurança da transação
que executam ações em qualquer objeto padrão ou personalizado. Agora que a nova estrutura está disponível ao público em geral,
todas as políticas gravadas na estrutura legada estão desabilitadas. Migre suas políticas de segurança da transação legadas para a
nova estrutura. Essa atualização foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '20.
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Atualizações lançadas anteriormente
Essas atualizações foram anunciadas em uma versão anterior e continuam disponíveis.

Habilitar formatos de localidade de ICU (atualização lançada anteriormente)
Para ajudá-lo a fazer negócios onde quer que esteja, estamos adotando os formatos de Componentes internacionais para unicode
(ICU) para datas e horas. O ICU define o padrão internacional para esses formatos para todas as localidades. Os novos formatos
fornecem uma experiência consistente na Salesforce Platform e melhora a integração com os aplicativos em conformidade com o
ICU em todo o mundo. Os formatos de ICU substituem os formatos do Kit de desenvolvimento Java 8 da Oracle (JDK8). Essa atualização
foi disponibilizada inicialmente na versão Winter '20.

Exigir permissão para visualizar nomes de registro em campos de pesquisa (atualização lançada anteriormente)
Para proteger melhor os dados da sua organização do Salesforce, restringimos quem pode visualizar nomes de registro em campos
de pesquisa. Os usuários devem ter acesso de leitura a esses registros ou a permissão Visualizar todos os nomes de registro da
pesquisa para visualizarem esses dados. Essa atualização se aplica também a campos do sistema, como Criado por e Modificado
pela última vez por. Essa atualização foi disponibilizada inicialmente na versão Spring '20.

Permitir que usuários usem perfis externos padrão para se registrarem automaticamente em comunidades e portais
(atualização lançada anteriormente)

Ativar essa atualização habilitará a configuração Permitir o uso de perfis externos padrão para registro automático e criação de usuário
em sua organização. Essa configuração permite que administradores usem perfis externos padrão para registro automático, criação
de usuários e login.

Impedir que atualizações de campo automatizadas suprimam notificações por email (atualização anteriormente liberada)
Essa atualização, liberada na Summer '17, foi agendada para aplicação na Spring '20, mas agora está disponível apenas entrando
em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce. Em várias operações, como atribuir uma tarefa a alguém, você pode optar por
notificar o usuário afetado por email. Esta atualização impede que processos, regras de fluxo de trabalho e acionadores do Apex
suprimam essas notificações por email.

Atualizações recém-anunciadas
Estas atualizações de versão são recém-anunciadas na versão Winter '21.

Desabilitar edições de objeto padrão no perfil padrão (atualização)
O Salesforce reserva permissões de objeto padrão em perfis padrão, de modo que modificações não são permitidas. Essa atualização
impõe uma validação para bloquear modificações a permissões de objeto do perfil padrão para garantir a integridade da organização.

Exigir verificação quando usuários da comunidade, parceiros e clientes mudam de endereço de email (atualização)
Essa atualização de segurança requer que os usuários externos confirmem suas alterações de endereço de email da comunidade.

Implantar um Meu domínio (atualização)
Para usar os recursos mais recentes e cumprir os requisitos do navegador, todas as organizações do Salesforce devem ter um Meu
domínio. Implante um ou nós atribuímos um para você com base no nome da sua empresa. Porque o Meu domínio afeta todos os
URLs do aplicativo, recomendamos que você teste e implante um Meu domínio antes de essa atualização ser imposta na Winter
'22.

Analisar a configuração de rastreamento de email no nível da organização para o Salesforce Inbox (atualização)
Essa atualização corrige uma inconsistência quando o rastreamento de email do Salesforce Inbox é desabilitado, mas os recursos
de rastreamento ainda estão disponíveis a usuários e as informações de rastreamento ainda são coletadas.

Exigir a permissão do usuário para a ação Enviar notificação personalizada (atualização)
Essa atualização dá a você mais controle sobre qual dos seus usuários pode acionar a ação Enviar notificação personalizada. Quando
essa atualização é ativada, um usuário deve ter a permissão de usuário Enviar notificações personalizadas para acionar a ação Enviar
notificação personalizada em fluxos que são executados no contexto do usuário, em chamadas à API REST ou em chamadas do
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Apex. Usar a permissão de usuário Enviar notificações personalizadas para melhorar a segurança da sua organização do Salesforce
e limitar notificações personalizadas aos usuários e casos de uso desejados.

Desabilitar a renderização de HTML em rótulos de campo personalizados (atualização)
Para proteger melhor sua organização do Salesforce, essa atualização remove o comportamento legado que permite a formatação
HTML em rótulos de campo personalizados. Quando habilitada, as marcas HTML em rótulos de campo personalizados são renderizadas
como texto simples.

Fazer entrevistas de fluxo pausado serem retomadas no mesmo contexto com o mesmo acesso de usuário (atualização) na
página 473

Com esta atualização habilitada, fluxos iniciados automaticamente pausados são retomados no mesmo contexto e com o mesmo
acesso de usuário que tinham antes da pausa.

Pedidos: Novo comportamento para salvar pedidos (Atualização)
Agora ficou mais fácil executar a lógica de solicitação personalizada em pedidos. O Salesforce avalia a lógica de solicitação personalizada
quando um novo produto do pedido ou produto do pedido editado causa uma alteração ao pedido pai.

Atualizações adiadas
Estas atualizações foram adiadas.

Usar "with sharing" em controladores do Apex @AuraEnabled com compartilhamento implícito (atualização, adiada)
Essa atualização foi adiada para a Spring '21. Ela estava programada para ativação automática (imposição) na versão Spring '20. Esta
atualização altera o comportamento de controladores @AuraEnabled  do Apex que não especificam with sharing  ou
without sharing  para with sharing  por padrão.

Desabilitar o acesso a métodos não globais de controlador do Apex em pacotes gerenciados (atualização, adiada)
Esta atualização foi adiada para a versão Summer '21. Ela estava programada para ativação automática (imposição) na versão Winter
'20. Essa atualização corrige os controles de acesso nos métodos de controlador do Apex em pacotes gerenciados. Quando essa
atualização é ativada, somente métodos marcados com o modificador de acesso global  podem ser acessados por componentes
do Aura de fora do namespace do pacote. Esses controles de acesso evitam o uso de métodos de API incompatíveis que o autor do
pacote não pretendia disponibilizar para acesso global.

Aplicar modificadores de acesso em propriedades do Apex na marcação de componente do Lightning (atualização, adiada)
Esta atualização foi adiada para a versão Summer '21. Ela estava programada para ativação automática (imposição) na versão Summer
'20. Essa atualização torna os componentes do Lightning consistentes com o uso de propriedades do Apex em outros contextos.
Por exemplo, uma expressão de marcação não pode mais acessar uma propriedade do Apex com um getter do Apex privado.

Prevenir a criação de expressões de função em componentes do Aura criados dinamicamente (atualização, adiada)
Essa atualização foi adiada para a Spring '21. Ela estava programada para ativação automática (imposição) na versão Winter '21. Para
melhorar a segurança e a estabilidade, essa atualização impede que os valores de atributo passados para
$A.createComponent()  ou $A.createComponents()  sejam interpretados como expressões de função do Aura.

Habilitar recursos estáticos seguros para componentes do Lightning (atualização, adiada)
Esta atualização foi adiada para a versão Summer '21. Ela estava programada para ativação automática (imposição) na versão Spring
'21. Para melhorar a segurança, essa atualização atende a todos os recursos estáticos do domínio do Visualforce, em vez do domínio
do Lightning. Essa alteração impede que um script incluso em um recurso estático acesse o documento no domínio do Lightning
devido à política de segurança de mesma origem.

Avaliar critérios com base em valores de registro originais no Criador de processos (atualização, adiada)
Essa atualização, lançada na versão Summer '19, havia sido programada para ativação automática (imposição) na versão Summer
'20 e então adiada para a Winter '21, mas foi adiada novamente para a Winter '22. Essa atualização garante que um processo com
vários critérios de campo e uma atualização de registro avaliem o valor original do campo que iniciou o processo com um valor de
nulo.
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Habilitar salvamento parcial para ações invocáveis (atualização, adiada)
Essa atualização, lançada na versão Winter '20, havia sido programada para ativação automática (imposição) na versão Summer '20
e então adiada para a Winter '21, mas foi adiada novamente para a Spring '21. Essa atualização de versão melhora os comportamentos
e os efeitos de quaisquer ações invocáveis com falha. Afeta apenas as chamadas de API REST externas para ações invocáveis realizadas
em massa. Com essa atualização, ao invocar um conjunto de ações em uma única solicitação, uma única ação invocável com falha
não causará mais a falha de toda a transação. Sem essa atualização, se uma única ação invocável falhar, outras ações invocáveis
dentro da transação serão revertidas e toda a transação falhará.

Impor o acesso a dados em campos de mesclagem de fluxo (atualização, adiada)
Essa atualização, lançada na versão Spring '20, havia sido programada para ativação automática (imposição) na versão Summer '20,
mas foi adiada para a Spring '21. Essa atualização impõe o acesso a dados do usuário em execução quando o Flow Builder usa um
campo de mesclagem para acessar um campo em um registro relacionado.

Fazer os fluxos respeitarem modificadores de acesso para ações do Apex legadas (atualização, adiada)
Essa atualização, lançada na versão Spring '20, havia sido programada para ativação automática (imposição) na versão Summer '20,
mas foi adiada para a Spring '21. Com essa atualização de versão habilitada, os desenvolvedores podem confiar que suas ações do
Apex legadas são protegidas adequadamente e estão disponíveis apenas a outros componentes em seus pacotes gerenciados. Essa
atualização criará uma falha de fluxo se ela contiver uma ação do Apex legada pública.

Desabilite regras para impor acesso explícito à classe do Apex (atualização, adiada)
A atualização Desabilitar regras para impor acesso explícito a classes do Apex, lançada na versão Summer '20, estava programada
para a versão Winter '21, mas foi adiada para a versão Summer '21. Essa atualização substitui a atualização Exigir acesso do usuário
a classes do Apex invocadas por fluxo. A atualização Desabilitar regras para impor acesso explícito a classes do Apex faz com que as
organizações retornem ao estado original – em que os usuários somente precisam de acesso ao fluxo para poderem executar um
fluxo que inclua ações do Apex.

Verificar variáveis de registro nulo ou valores nulos de campos de relacionamento de pesquisa em fórmulas de fluxo e
processo (atualização, adiada) na página 478

A ativação automática (imposição) dessa atualização, lançada na versão Spring '19, estava programada para a versão Spring '20, mas
foi adiada para a versão Spring '21. Nota: Essa atualização já foi habilitada em organizações do Salesforce que receberam a Summer
'20 antes de 10 de julho de 2020. Se esse for o caso para a sua organização, você poderá desabilitar a atualização até a Spring '21,
se desejar. 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.

Estabilize URLs para Visualforce, Criador de experiências, Site.com Studio e Content Files (atualização, adiada)
Estamos removendo nomes de instância do Visualforce, do Criador de experiências, do Site.com Studio e de URLs de arquivo de
conteúdo. Um nome de instância identifica onde sua organização do Salesforce está hospedada. Remover o nome da instância torna
os domínios mais curtos e fáceis para os usuários lembrarem. Esta atualização se aplica a organizações que tenham um Meu domínio
implantado. Depois que esta atualização for ativada, um URL que inclua um nome de instância, como um Indicador de entidade,
redirecionará automaticamente para o novo nome de host. Lançada na Spring '18, essa atualização foi adiada para a versão Summer
'22.

Prevenir chamadas de navegação de API consecutivas em Páginas do Visualforce (atualização, adiada)
Essa atualização, lançada na versão Summer '20, estava programada para ativação automática na versão Winter '21, mas foi adiada
para a versão Winter '22. Em páginas do Visualforce, as chamadas de navegação de API podem ser acionadas de modo consecutivo,
o que pode levar a um comportamento indesejado. Essa atualização de versão previne esse padrão de chamada à API, acionando
apenas a primeira chamada de navegação.

Continuar trabalhando com diálogos focados em guia (atualização, adiada)
Essa atualização, lançada na versão Winter '20, estava programada para ativação automática na versão Winter '21, mas foi adiada
para a versão Winter '22. Em aplicativos de console do Lightning, os diálogos não o impedem mais de interagir com o restante da
interface do usuário. Essa atualização de versão limita o foco dos diálogos acionados por uma guia ou subguia do espaço de trabalho
a apenas a guia que os acionaram.
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Atualizações descontinuadas
Essa atualização foi anunciada em uma versão anterior, mas foi descontinuada. Ela foi removida do nó de Atualizações de versão e não
será aplicada.

Habilite as verificações de acesso de dependência em componentes do Lightning (atualização, descontinuada)
Essa atualização foi descontinuada e não exige mais nenhuma ação adicional.

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.

Grupo de sucessos do Customer
Os especialistas certificados, os consultores e as ferramentas inovadoras do Grupo de sucessos do Salesforce Customer estão aqui para
ajudar com suporte, práticas recomendadas e serviços profissionais em cada etapa da sua jornada. Com cada versão, apresentamos
maneiras novas e melhores de ajudá-lo a ver resultados de todos os produtos Salesforce mais rapidamente. Destaques para essa versão
incluem:

• Planos do Premier Success disponíveis para Salesforce Anywhere, work.com, Central de segurança e muito mais

• Aceleradores novos e atualizados, incluindo opções para work.com, Salesforce Maps e Service Cloud Voice

• Novos inícios rápidos e engajamentos de Transformação para registro de caso de Suporte DatoramaSimplified e novos recursos no
aplicativo

• Aprimoramentos do Proactive Monitoring

Todas essas novas ofertas e aprimoramentos estão disponíveis no mundo todo.

myTrailhead: Melhore a experiência de logins de seus usuários com
o Salesforce Identity para myTrailhead

O Salesforce Identity para myTrailhead oferece o acesso rápido e fácil ao myTrailhead. Seus usuários não precisam se registrar com o
Salesforce Trailhead ou criar um perfil. O Salesforce Identity para myTralhead usa um provedor de autenticação que você controla, por
isso, ele permite que você conceda acesso ao myTrailhead e um público específico. Por exemplo, você pode oferecer o acesso ao
myTrailhead para seus usuários internos ou membros de sua comunidade.

NESTA SEÇÃO:

Fazer login no myTrailhead em uma etapa fácil

Com o Salesforce Identity para myTrailhead, os usuários pulam a configuração de conta de diversas etapas do Salesforce Trailhead
e o processo de login. Não é necessário criar links de single sign on porque o URL do myTrailhead é um link direto para o myTrailhead.
Os usuários do Trail Tracker podem atribuir e relatar atividade do Trailblazer exclusivamente para myTrailhead.
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Fazer login no myTrailhead em uma etapa fácil
Com o Salesforce Identity para myTrailhead, os usuários pulam a configuração de conta de diversas etapas do Salesforce Trailhead e o
processo de login. Não é necessário criar links de single sign on porque o URL do myTrailhead é um link direto para o myTrailhead. Os
usuários do Trail Tracker podem atribuir e relatar atividade do Trailblazer exclusivamente para myTrailhead.

Onde: myTrailhead está disponível a clientes com as edições Enterprise, Performance ou Unlimited por um custo extra. O Salesforce
Identity para myTrailhead está disponível para clientes que não criaram seu subdomínio do myTrailhead ou que possuem um subdomínio
em que ninguém enviou um quiz respondido.

Quem: Usuários com a permissão de Acesso a conteúdo do myTrailhead podem fazer login no site do myTrailhead da empresa. Usuários
com as permissões Gerenciamento de identidade de marca do myTrailhead, Personalizar aplicativo e Modificar todos os dados ou
Gerenciar aplicativos conectados podem criar um aplicativo conectado e configurar o Salesforce Identity para myTrailhead.

Como: Após criar o subdomínio de myTrailhead de sua empresa, você deverá configurar o provedor de autenticação para o myTrailhead.

Recomendamos o Salesforce Identity para myTrailhead porque ele oferece a seus usuários o acesso mais rápido e mais fácil ao seu
conteúdo. Mas, caso queira que seus usuários tenham acesso ao myTrailhead e ao Salesforce Trailhead, use Trailblazer.me.

Com o Salesforce Identity para myTrailhead, você especifica qual URL de login serve como sua página de autenticação para o myTrailhead.
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Se desejar que seus usuários internos acessem o myTrailhead, use seu URL de Meu domínio. Quando fizer isso, também será possível
habilitar o logout único para que, quando os usuários fizerem logout do Salesforce, eles saiam do myTrailhead. Se não tiver Meu domínio
configurado em sua organização do Salesforce, use http://login.salesforce.com. Se desejar que os membros de sua
comunidade acessem o myTrailhead, use o URL para sua comunidade.

Também é possível criar um aplicativo conectado em sua organização do Salesforce para conectar o myTrailhead à sua organização. O
aplicativo conectado facilita o compartilhamento de dados entre o myTrailhead e sua organização do Salesforce usando o OpenID
Connect e OAuth 2.0.

Para concluir a configuração, insira o URL da sua página de autenticação e dois detalhes do seu aplicativo conectado na página de
configuração para o Salesforce Identity para myTrailhead. Então, clique em Ativar.
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CONSULTE TAMBÉM:

Ajuda do Salesforce: Configurar o provedor de autenticação para seu subdomínio do myTrailhead (pode estar desatualizado ou
indisponível durante a visualização da versão)

Destaque no conteúdo

Adicionamos informações sobre nossos aprimoramentos de conteúdo mais recentes, incluindo novos kits de solução, novos vídeos e
uma nova página inicial para conteúdo do Identity. A documentação jurídica foi movida para sua própria seção.

NESTA SEÇÃO:

acessaraAcessar todo o conteúdo de identidade em um lugar

Para melhorar sua experiência do Salesforce, relocalizamos todo o conteúdo de identidade para uma nova página inicial na Ajuda
do Salesforce. Agora, em vez de pesquisar pelo conteúdo de identidade espalhado pela Ajuda do Salesforce e developer.salesforce.com,
você pode ir para um local único. Lá, você pode encontrar todo conteúdo de ajuda e implementação de identidade como autenticação
do usuário, aplicativos conectados, OAuth, Identidade para clientes e parceiros e muito mais. Então venha visitar e seja bem-vindo
à nossa nova página inicial de conteúdo de identidade.

Crie soluções entre nuvens com os kits de solução Salesforce

Os kits de solução Salesforce ajudam você a implementar soluções para casos complexos de uso entre nuvens. Cada kit de solução
inclui recomendações para produtos, configurações e práticas recomendadas específicos.

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.

acessaraAcessar todo o conteúdo de identidade em um lugar
Para melhorar sua experiência do Salesforce, relocalizamos todo o conteúdo de identidade para uma nova página inicial na Ajuda do
Salesforce. Agora, em vez de pesquisar pelo conteúdo de identidade espalhado pela Ajuda do Salesforce e developer.salesforce.com,
você pode ir para um local único. Lá, você pode encontrar todo conteúdo de ajuda e implementação de identidade como autenticação
do usuário, aplicativos conectados, OAuth, Identidade para clientes e parceiros e muito mais. Então venha visitar e seja bem-vindo à
nossa nova página inicial de conteúdo de identidade.

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

Como: Vá até a seção da Ajuda Identificar seus usuários e gerenciar acesso para descobrir todo conteúdo da ajuda de identidade do
Salesforce.
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Crie soluções entre nuvens com os kits de solução Salesforce
Os kits de solução Salesforce ajudam você a implementar soluções para casos complexos de uso entre nuvens. Cada kit de solução inclui
recomendações para produtos, configurações e práticas recomendadas específicos.

Novos kits de solução
Kit de solução para Executar campanhas conversacionais para o WhatsApp

Vincule os clientes diretamente de mensagens de marketing a um chat do WhatsApp ativo com seu agente ou chatbot para qualquer
dúvida sobre a promoção do produto.

Kit de solução para Executar campanhas conversacionais para SMS
Vincule os clientes diretamente de mensagens de marketing a um chat por SMS ativo com seu agente ou chatbot para qualquer
dúvida sobre a promoção do produto.

Kit de soluções para sincronizar dados de produto e preço
Estabeleça uma única fonte da verdade para dados de produtos e preço no CPQ e no B2B Commerce.

Kit de soluções para vincular o carrinho à cotação
Integre carrinhos do B2B Commerce ao CPQ para permitir que os representantes de vendas finalizem cotações e que os clientes
concluam pedidos.

Kit de soluções para vincular carrinho a dinheiro
Conecte o B2B Commerce a informações de pedido e faturamento do CPQ para melhorar o processo de gerenciamento de receita.

Kit de soluções para comunicar alterações da loja
Desenvolva confiança com seus clientes mantendo-os atualizados sobre as políticas da loja, horário de funcionamento e alterações
de locais.

Kit de soluções para agendar um compromisso
Implemente processos dimensionáveis para permitir que os compradores agendem compromissos para atender às preferências de
distanciamento social preferidas pelos clientes ou gerenciadas localmente.

Kit de soluções para facilitar a coleta na calçada
Prepare-se para a chegada do cliente, atenda a pedidos na calçada e conclua o atendimento sem fazer login em vários sistemas.

Criar uma solução de tolerância de empréstimo
Atenda ao alto volume de solicitações de modificações de empréstimo causado pela economia na pandemia da COVID-19. As
ferramentas entre nuvens do Salesforce fornecem canais digitais para lidar com as necessidades do mutuário de modo ágil enquanto
reduzem o tráfego para centrais de atendimento e adiciona visibilidade ao processo.
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Kits de solução atualizados
Kit de soluções para transformar carrinhos abandonados em vendas concluídas

Conecte-se a compradores que adicionaram itens ao carrinho, mas não concluíram os pedidos. Envie mensagens comportamentais
personalizadas que os incentivam a voltar e concluir a compra.

Kit de soluções para resgatar cupons
Ofereça jornadas do cliente direcionadas e aumente decisões de compra positivas. Aumente compras concluídas, personalize a
experiência e acompanhe o uso de cupons.

Kit de soluções para pedir em nome de um cliente
Faça pedidos em nome de compradores que precisam de assistência porque não conseguem acessar a Internet nem localizar os
produtos que querem comprar.

Personalize o kit de soluções para recomendações de marketing
Mantenha os compradores interessados em seus produtos usando recomendações de email com base em mercadorias que seus
clientes já compraram de você.

Mantenha os clientes atualizados com o Kit de soluções de email transacional
Informe os clientes sobre o status dos pedidos por email enquanto reduz o volume de chamadas para suas centrais de serviço.
Aumente visitas à loja.

Kit de soluções para ver o histórico de pedidos e cancelar pedidos
Aprimore o atendimento ao cliente e permita que os agentes cancelem pedidos. Personalize a experiência conectando o Commerce
Cloud e o Service Cloud.

Kit de solução para Engajar os clientes com comércio conversacional
Ofereça um atendimento ao cliente avançado e promova vendas ao implementar chatbots ou chat Live Agent no Commerce Cloud.
Desenvolva fidelidade à marca, verifique o status do pedido e ofereça assistência extra aos agentes de serviço.

Implemente um kit de soluções de identidade entre nuvens aperfeiçoado
Unifique dados do cliente com uma única identidade para cada cliente em todos os seus sites de comércio eletrônico e suas
comunidades. Habilite uma identidade e dê ao cliente visibilidade de todo o catálogo de produtos.

Kit de solução para Explorar modelos de dados de engajamento entre nuvens
Melhore a fidelidade do cliente estabelecendo um perfil comum para cada cliente no Marketing Cloud, no Commerce Cloud e no
Sales, Service ou Community Clouds. Determine o melhor sistema de registro para cada tipo de dado do cliente para aproveitar as
integrações de nuvem prontas para uso.

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 Focos em resultados de relatório no Salesforce Console demonstra como visualizar dados do relatório em um
ambiente de ritmo rápido do Salesforce Console. Você pode acessar os resultados que desejar com um único clique sem perder seu
foco.

• O novo vídeo Configurar single sign on do SAML com o Salesforce como o provedor de identidade demonstra como configurar
o single sign on com sua organização do Salesforce como o provedor de identidade. Veja como permitir que seus usuários do
Salesforce façam login em um aplicativo externo com suas credenciais do Salesforce.

documDocumentação legal

Fizemos atualizações sazonais aos documentos legais do Salesforce.

676

Assistir a vídeos (somente em inglês)Notas da versão do Salesforce Winter '21

https://salesforce.vidyard.com/watch/ySMiydqsQbhrNkqXampVCL
http://salesforce.vidyard.com/watch/izBK7xFMWhqJXsLuqD8kAJ


Confiança e conformidade
Para uma lista completa de alterações nos documentos de Confiança e conformidade relacionados a essa versão, consulte o Registro
de alterações na documentação de confiança e conformidade do Salesforce.
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https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/trust-and-compliance-change-log.pdf
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/trust-and-compliance-change-log.pdf
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