Salesforce Winter’21 Release
Salesforcen Winter’21 -julkaisun käyttöönotto on meneillään; nyt on oikea aika tutustua
uusiin toiminnallisuuksiin. Seuraaville sivuille olemme koonneet poimintoja laajasta
tarjonnasta, keskittyen erityisesti Salesforce Einsteinin uusiin ominaisuuksiin, jotka tekevät
tekoälyn käyttöönotosta entistä helpompaa. Anna tekoälyn auttaa Sinua kasvattamaan ja
tehostamaan liiketoimintojasi!

DigiPartnerIT Oy on pienten ja
keskisuurten yritysten ITdigitalisointiin erikoistunut
konsulttiyhtiö. Kasvatamme
merkittävästi pienten ja
keskisuurten asiakkaidemme
liiketoimintaa tuomalla
nykyaikaiset digitaaliset ITtyökalut yrityksen käyttöön.
Kehitämme myynti-, palvelu-,
laatu- ja ERP-prosessien
automatisointia parantamaan
yrityksen tehokkuutta,
joustavuutta, laatua ja
älykkyyttä ja nostamaan
omistaja-arvoa!
Olemme rekisteröity
Salesforce kumppani.
https://www.digipartnerit.com/fi/

Koko kuvan Winter’21 –julkaisusta saat tutustumalla näihin materiaaleihin:
• Salesforce Winter’21 -julkaisu
• Katso Release Readiness LIVE, Winter ‘21-videot täällä
• Winter’21 Release Notes
• Trailhead koulutusmateriaali: Winter’21 Release Highlights
Sandbox- ja tuotantoympäristöjen päivitysaikataulu: Salesforce Trust/Status
VINKKI: Kuinka Salesforcen Release –prosessi toimii? Tämä Trailhead moduli kertoo sen: Salesforce
Release Readiness Strategies
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Salesforce Einstein – tekoälyä kaikille
Winter’21 Release tuo mukanaan muun muassa nämä tekoälyn
mahdollistamat parannetut ja uudet toiminnallisuudet:

Jos et ole vielä ottanut Einstein
-hakua käyttöön, tee se nyt!
Einstein –haun käyttöönotto on nyt entistä
helpompaa; vain kolme napin painallusta!
Einstein -haku kuuluu ilman lisämaksua
Unlimited, Enterprise ja Performance
lisensseihin. Ohje käyttöönottoon löytyy
täältä.

Einstein -haku – uudet
ominaisuudet

Einstein -suositukset
Trailheadissä

Voit mukauttaa hakuja
käyttäjätasolla – käyttäjä näkee
ensin hänelle oleellisimmat
hakutulokset.
Luonnollisen kielen haut ovat
entistä fiksumpia.
Ja paljon muuta uutta ja älykästä –
lue lisää linkin takaa!

Salesforcen tekoäly on nyt myös
Trailheadissä – saat sen avulla
personoituja, älykkäitä suosituksia
seuraaviin askeliin oppimispolullasi

LISÄTIETOA

LISÄTIETOA

Einsteinin mahdollistamia ominaisuuksia myynnille, palveluille ja valmistukselle
Liidien pisteytys tekoälyn avulla nyt
entistä vähemmällä datalla

Pikastartti Einstein Bot:ien käyttöönottoon

Tekoälyavusteinen liidien pisteytys (Einstein
Lead Scoring) vaati aiemmin 1000 uutta
liidiä ja 120 liidikonversiota viimeisen puolen
vuoden ajalta. Globaalin pisteytysmallin
hyödyntäminen mahdollistaa näiden
rajoitteiden poistamisen ja pisteytyksen
käyttöönoton Salesforce Enterprise,
Performance ja Unlimited –käyttäjille.
Ja kun organisaatiolle kertyy riittävästi omaa
dataa, Einstein siirtyy pisteytysmalliin joka
käyttää vain organisaation omaa dataa.

Ohjattu käyttöönottoprosessi (Bots Guided
Setup) nopeuttaa niin kokeneiden kuin
uudempienkin Botin rakentajien työtä –
tekoälypohjaisen Chatbotin käyttöönotto
sujuu nyt helpommin kuin koskaan.
Botit ovat saatavilla Salesforce Enterprise,
Performance ja Unlimited –käyttäjille, joilla
on Service Cloud ja Chat lisenssit.
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360° –näkymä valmistusteollisuuden suorituskykyvystä
Saat täyden näkyvyyden valmistusliiketoimintasi suorituskykyyn: voit analysoida ja
tarkastella volyymi- ja liikevaihtotavoitteiden
toteutumista asiakas-, tuote- tai aluekohtaisesti. Voit helpottaa myyntijohtajien
työtä antamalle heille näkymän vain tietoihin
joiden omistaja on hierarkiassa heidän
alapuolellaan.
HUOM: Analytics for Manufacturing:in
käyttö vaatii Einstein Analytics -lisenssin
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Uusia ja parannettuja ominaisuuksia ylläpitäjille ja kehittäjille
Optimoi Lightning –sivujen
suorituskyky

Lightning Flow:n uudet
ominaisuudet

Dynaamiset lomakkeet (Dynamic Forms)
ovat nyt kaikkien käytettävissä. Lightning App
Builderissä voidaan nyt rakentaa entistä
parempia tietuesivuja (Record Pages) ja
konfiguroida ne vastaamaan käyttäjien
tarpeita; käyttäjäkokemus ja tehokkuus
paranevat, kun käyttäjälle tarjotaan vain
hänelle oleelliset tiedot.

Uusi Page Analysis -toiminnallisuus Lightning
App Builderissä auttaa löytämään sivun
suorituskyyn vaikuttavat tekijät. Saat napin
painalluksella parannusehdotuksia, joiden
avulla voit nostaa sivun suorituskykyä ja näin
parantaa käyttäjäkokemusta entisestään.

Tietueen (Record) hävittäminen voidaan nyt
asettaa Lightning Flow:n käynnistäjäksi. Voit
automatisoida poistettavaan tietueeseen
liittyvien tietueiden päivittämisen, tarpeettomien tietueiden hävittämisen tai rollup –
summausten uudelleenlaskennan –
kirjoittamatta riviäkään koodia!
Lue lisää tästä Salesfore Idea Exchange:ssä
korkealle rankatusta ominaisuudesta sekä
muista Flow’n uusista toiminnallisuuksista
jotka helpottavat prosessien automatisointia
alla olevan linkin kautta.
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Dynaamiset lomakkeet

