Salesforce Summer’21 Release
Kesä kolkuttelee ovella, kuten myös Salesforcen
Summer’21 –julkaisu! Esittelemme nyt
mielestämme muutaman mielenkiintoisimmista
uusista ominaisuuksista Teille! Tutustuthan
näihin ja muihin uutuuksiin, jotta saat kaiken
hyödyn irti Salesforcesta!

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/

Julkaisuaikataulun löydät täältä: Salesforce Trust/Status
Meneillään oleviin ”Release Readiness Live” –webcasteihin voit
ilmoittautua täällä: Release Readiness Live

DigiPartnerIT Oy
Ahonkuja 3
91300 Ylikiiminki

Koko kuvan Summer’21 –julkaisusta saat tutustumalla näihin
materiaaleihin:
• Summer’21 Release Notes
• Trailhead koulutusmateriaali: Summer’21 Release Highlights

FINLAND

Ota yhteyttä:
Arto Heikkinen
+358 40 5568948

VINKKI: Kuinka Salesforcen Release –prosessi toimii? Tämä Trailhead moduli kertoo sen: Salesforce Release Readiness Strategies

Uutta myynnille ja markkinoinnille, lisätehokkuutta kaikille käyttäjille
Sales Cloud

Marketing Cloud

Ajan säästöä kaikille käyttäjille

Myyntiputken tarkastelu
(Pipeline Inspection)

Datorama -raportit

Massatoiminnot jaetussa
näkymässä

Marketing Cloudin Datorama –raportit ovat uusi
tapa analysoida sähköposteja ja asiakaspolkuja
kampanjatasolla. Tämä mahdollistaa
suorituskyvyn optimoinnin ja tiiviimmän
yhteyden asiakkaisiin.

Taulukkonäkymästä tuttu massatoiminto –
ominaisuus on nyt myös jaetussa näkymässä:
valitse tietueet joihin haluat kohdistaa
toiminnon, ja valitse toiminto alasvetovalikosta.

Saatavuus: Corporate- ja Enterprise-asakkaille sekä PRO asiakkaille, joilla on Discover aktivoituna

Saatavuus: Lightning Experience desktopissa Developer,
Enterprise, Essentials, Professional ja Unlimited -asiakkaille

Fokusoi tärkeimpiin myyntimahdollisuuksiin!
Myyntiputken tarkastelu näyttää myyntitiimille
yhdellä silmäyksellä myyntiputken avainmittarit,
myyntimahdollisuudet sekä viikottaiset
muutokset mm. sulkemispäivissä, summissa ja
vaiheissa.

Saatavuus: Sales Cloud/Lightning Experience, Performance- ja
Unlimited-asiakkaille

LISÄTIETOA

LISÄTIETOA

LISÄTIETOA

Einstein AI -uutuudet
Tekoälyä kaikille: Einstein haku

Liidien pisteytys segmenteittäin

B2B –kaupankäynnin Einstein haku

Nyt entistä fiksumpia hakuja tekoälyn avulla!
Einstein –haku on nyt saatavilla kaikille
Salesforce -käyttäjille ilman lisämaksua.
Personointi mahdollistaa relevanteimpien
hakutulosten löytymisen perustuen käyttäjän
aiempiin toimintoihin. Luonnollisen kielen
haku (NLS) antaa käyttäjälle mahdollisuuden
suodattaa hakutuloksia kirjoittamalla
hakukenttään sanoja ja lauseita.

Kun pyydät Einsteinia arvioimaan liidejä ja
konversiohistoriaa erikseen eri liidisegmenteille, saat entistäkin käyttökelpoisempia tuloksia.
Voit esimerkiksi pisteyttää messuilta ja
mainoskampanjoista saadut liidit erikseen,
jolloin Einstein määrittää näille segmenteille
omat konversiomallit ja paremmat
pisteytykset.

Olet varmaan huomannut, että B2B –ostaja ei
enää tyydy kankeaan verkkokauppaan, vaan
haluaa B2C -käyttäjäkokemuksen. B2B –
kaupankäynnin Einstein hakuja on kehitetty
eteenpäin; ostaja voi esimerkiksi saada
personoituja tuote-ehdotuksia ja järjestää
tuotehaun tuloksia eri kriteereillä. B2B –
kaupan tehokkuutta parantaa se, että hintojen
ja tuotteiden hakutulokset on eriytetty; sivu
latautuu nopeammin ja sivun suorituskyky on
entistäkin parempi.

Saatavuus: Essentials, Professional, Enterprise, Performance ja
Unlimited -asiakkaille

Saatavuus: Performance, Enterprise ja Unlimited -asiakkaille

Saatavuus: Commerce Cloudissa Professional, Performance ja
Unlimited -asiakkaille

LISÄTIETOA

LISÄTIETOA

LISÄTIETOA

Uusia ominaisuuksia ylläpitäjille ja kehittäjille
Flow Builder: rakenna
monisarakkeisia näyttöjä

Tietueen käyttöoikeudet

Voit nyt jakaa flow –näytöt useaan osioon ja
sarakkeeseen. Luo visuaalisesti houkuttelevia
ja käyttäjäystävällisiä flow –näyttöjä
koodaamatta riviäkään! Monisarakkeinen flow
–näyttö on responsiivinen, eli käytettävyys on
erinomainen myös mobiililaiteilla.

Käyttäjällä on oikeus nähdä, muokata tai
hävittää tietue – mutta mihin tämä oikeus
perustuu? Rooliin, jakosääntöön,
alueeseen..? Tähän asti tämän tiedon on
voinut tarkistaa vain Classicissa, mutta nyt
tieto on saatavilla helposti myös
Lightningissa, tietueen jakohierarkiassa.

Lightning –sivujen analysointityökalua on
kehitetty edelleen: voit nyt saada
suorituskykyennusteita ja suosituksia
mukaututetuille Lightning –komponenteille.

Saatavuus: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
ja Developer -asiakkaille

Saatavuus: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited ja
Developer -asiakkaille

Saatavuus: Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited ja Developer -asiakkaille

LISÄTIETOA

LISÄTIETOA

LISÄTIETOA

Lightning –sivujen
suorituskyky

