
Salesforce Spring’23 Release

Salesforceen tulee jälleen uusia ominaisuuksia: 
Salesforce Spring ’23 on julkaistu! 

Esittelemme nyt mielestämme muutaman 
mielenkiintoisimmista uusista ominaisuuksista 
myynnille, asiakaspalvelulle ja markkinoinnille! 
Tutustuthan näihin ja muihin uutuuksiin, ja 
anna meidän auttaa Sinua ottamaan parhaat 
ominaisuudet käyttöösi jotta saat kaiken hyödyn 
irti Salesforcestasi!

Koko kuvan Spring ’23 –julkaisusta saat tutustumalla näihin 
materiaaleihin:
• Spring’23 Release Notes

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

DigiPartnerIT Oy on pienten ja 
keskisuurten yritysten IT-
digitalisointiin erikoistunut 
konsulttiyhtiö. Kasvatamme 
merkittävästi asiakkaidemme 
liiketoimintaa tuomalla parhaat 
toimintatavat ja nykyaikaiset, 
tehokkaimmat digitaaliset IT-
työkalut yrityksen käyttöön. 
Kehitämme myynti-, 
markkinointi-, 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/

DigiPartnerIT Oy 

Ota yhteyttä:

Arto Heikkinen

+358 40 5568948 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.salesforce_release_notes.htm&type=5&release=242
https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/sf_releases
https://www.digipartnerit.com/fi/


Uutta myynnille, asiakaspalvelulle ja ylläpitäjille, lisätehokkuutta kaikille!

LISÄTIETOA

Sales Engagement

LISÄTIETOA

Rakenna oma käyttöliittymä asiakaspalautteille. 

Palautteet voidaan sisällyttää myyntiprosessiin 

ja palaute kysely voidaan lähettää koska vain 

asiakkaalle SMS, Whatsup, tai Facebookin kautta 

käyttäen Messaging Notification Flowta. 

Anna myyntiedustajien itse tehostaa omia 

prosessejaan, nyt se on mahdollista! Myyjä voi 

itse luoda omia etenemistoimintomalleja, 

automatisoida toistuvat taskit, lisätä 

tavoitteita ja suorittaa tehtäviä suoraan To Do

List –luettelosta.

Käyttäjien luomat, automatisoidut toiminnot 

säästävät aikaa. Käyttäjät voivat luoda 

itselleen if-this-then-that-logiikan avulla 

toimintoja, jotka tehostavat merkittävästi 

myyjän työtä.

Feedback Management

Sales Service Admins

LISÄTIETOA

Multi-factor authentication MFA

Valmistele organisaatiosi monivaiheiseen 
käyttäjän tunnistukseen automaattista 
käyttöönottoa varten. Spring ´23 julkaisussa MFA 
tulee olemaan oletuksena päällä. MFA parantaa 
Salesforcen järjestelmän turvallisuutta. MFA on 
todennusmenetelmä, joka edellyttää, että 
käyttäjä käyttää kaksi tai useampaa 
todentamista päästäkseen käsiksi sovellukseen.

Saatavuus: Sales Cloudiin Unlimited- ja Performance-versiossa
(sisältyy), lisämaksusta Enterprise Edition.

Saatavuus: Feedback Management - Starter lisenssin tai 
Feedback Management - Growth-lisenssi

Salesforce

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_sales_se.htm&type=5&release=242
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_feedback_management.htm&type=5&release=242
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_general_mfa_requirement.htm&release=242&type=5


Service Cloud ja Account Engagement -uutuudet

Swarming

LISÄTIETOA

Swarmingilla voidaan saavuttaa parempaa 
palvelua asiakkaalle. Auttaa asiakaspalvelua 
löytämään tarvitun asiantuntijan 
organisaatiosta nopeammin etsimällä osaajaa  
taitojen perusteella. Tämä nopeuttaa 
asiakkaan ongelman ratkaisemista. 
Expert Finder- on työkalu, johon lisätään 
asiantuntijoiden osaamisalueet, josta ne ovat 
asiakaspalvelun tuottajien käytettävissä. 

Liiketoimintaan tehokkuutta (Beta)

Engagement Optimizer – työkalulla voidaan 
kehittää, tehostaa ja aikatauluttaa 
sähköpostien käsittelyä, sekä palvella 
asiakasta paremmin. Engagement
Optimizer liputtaa automaattisesti, jos 
kriittiseen asiaan tarvitaan erityistä 
huomiota.

LISÄTIETOA

Luo mukautettuja ennustesivuja

Mukauta työpöydän ennustesivuja 
sisältämään kaikki tiedot, joita myyntijohtajat 
tarvitsevat luodakseen tarkkoja ennusteita 
tukeakseen liiketoimintaa. Mukautettujen 
sivujen luominen Lightning App Builderin 
avulla on helppoa, joten voit rakentaa sivuja 
käyttämällä vakio- ja mukautettuja 
komponentteja. Voit kehittää ennustesivuja 
myynnin kehityksesi myötä.

LISÄTIETOA

Saatavuus: Lightning Experience -Professional, Enterprise, 
Performance, Unlimited ja Developer editions -Service Cloud -
asiakkaille

Saatavuus: Beta Service
Saatavuus: Professional, Performance ja Developer editions, 
sekä Enterprise ja Unlimited edition Sales Cloudissa

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_swarming.htm&type=5&release=242
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_mcae_optimizer.htm&type=5&release=242
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_sales_features_core_forecasting_custom_pages.htm&release=242&type=5


Uusia ominaisuuksia ylläpitäjille ja kehittäjille

Tuo ulkoiset tiedot Flow
Builderiin ilman koodia

Aja Screen flow Slackissä
(Beta)

Dynamic Forms
Own Forecast Pages

LISÄTIETOA

Voit luoda nyt myös dynaamisia case- ja lead-
näkymiä. Tämä on ollut jo aiemmin 
mahdollista mm. account-, contact- ja 
opportunity- recordeille. 

Luo mukautettuja ennustesivuja saadaksesi 
tarkkoja ennusteita tukemaan paremmin 
liiketoimintaasi.

LISÄTIETOA LISÄTIETOA

Käynnistä Screen Flow pikakuvakkeella tai 
painikkeella Slackissa. Slackin Apex SDK:n
(beta) avulla voit määrittää Slackin
sovelluksen tai näkymän, joka käynnistää 
kulun. Rakenna näkymä, joka tarjoaa 
käyttäjille yleisiä pikanäppäimiä tai 
viestipikakuvakkeita, jotka liipaisevat Flown
Slackillä. Mukautettujen näkymien avulla voit 
käyttää muotoiltua tekstiä ja valita mitä 
käyttäjät näkevät. Huomioi että et voi 
kuitenkaan käynnistää Flow:ta Slackin
tapahtuman avulla.

Automatisoi prosesseja Salesforcen
ulkopuolelta tulevilla tiedoilla luomalla Flow
Builder -toimintoja, jotka kutsuvat 
verkkopohjaisten palvelujen API- liittymiä 
HTTP Callout –toimintoa käyttäen. Kun olet 
lisännyt sovellusliittymän tiedot, Flow
Builder luo uudelleen käytettävän toiminnon, 
jota voit käyttää heti Flow Builderissa ja 
Salesforcessa. Määritä tarvittaessa suoria 
integraatioita ilman koodia tai 
väliohjelmistopalvelua, kuten Mulesoftia.

Saatavuus: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited ja

Developer -asiakkaille

Saatavuus: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 

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

Unlimited ja Developer  -asiakkaille

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_lab_dynamic_form_enhancements.htm&release=242&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_automate_flow_extend_run_flows_from_slack.htm&type=5&release=242
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_automate_flow_http_callout_beta.htm&type=5&release=242
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