
SAIBA MAIS

Precisa de uma solução para vendas e atendimento?
Use o Sales Cloud Lightning e o Service Cloud Lightning juntos. Pergunte-nos como. 

POR USUÁRIO 
POR MÊS*

Capacite a equipe de atendimento ao 
cliente com o Lightning Professional Edition. 
Acompanhe os casos dos clientes, gerencie 

contratos e direitos de atendimento  
e alavanque o melhor aplicativo de console 

de atendimento da categoria. Obtenha mais 
ideias para os negócios com painéis  

e relatórios personalizáveis.

*Faturado anualmente

POR USUÁRIO 
POR MÊS*

Liberte todo o potencial do atendimento  
ao cliente com o Lightning Enterprise Edition. 

Gerencie requisitos de casos complexos 
e diferencie a experiência do agente com 

acesso a aplicativos ilimitados de console de 
atendimento. Adapte a Salesforce para a sua 

empresa com tipos de registro personalizados, 
automatize processos de negócio complexos 

e faça a integração com qualquer sistema 
usando nossa API.

POR USUÁRIO 
POR MÊS*

Transforme a experiência de todos os clientes 
com o Lightning Unlimited Edition. Personalize 

o Service Cloud Lightning para alterar  
a escala dos processos de atendimento  

ao cliente a aumentar a produtividade. Use o 
chat via Web com o Live Agent e o Salesforce 
Knowledge para atender melhor aos clientes. 

Além disso, acesse treinamento ilimitado 
online, suporte com ligação gratuita 24 horas  

por dia, 7 dias por semana e mais de  
100 serviços administrativos para otimizar 
o Service Cloud Lightning de acordo com 

suas necessidades. Acesse vários sandboxes 
para desenvolvimento e testes, crie objetos 

personalizados e aproveite um número 
ilimitado de aplicativos e guias personalizados.

Lightning Professional
CRM completo para equipes  
de qualquer tamanho

Lightning Enterprise
CRM personalizável para  
atendimento abrangente

Lightning Unlimited
Recursos de CRM ilimitados

MAIS POPULAR

$75
 USD

$150
 USD

$300
USD

s clientes atuais querem alta capacidade de atendimento mais rápido em todos os canais e todos os dispositivos. E querem 
isso já. O Service Cloud Lightning capacita seus agentes com um conjunto completo de ferramentas de produtividade para 
oferecer atendimento a todos os clientes com mais rapidez, inteligência e personalização, em qualquer lugar.

E o melhor de tudo, é fácil de usar e pode ser personalizado conforme  
o seu jeito de trabalhar. Como tudo está na nuvem, todos podem 
acessar o Service Cloud Lightning com uma simples conexão com  
a Internet, sem necessidade de hardware ou software caro. Já falamos  
da flexibilidade? Com o Service Cloud Lightning, você poderá 
simplesmente adicionar mais licenças ou fazer um upgrade para outra 
edição que tenha mais recursos quando seu call center crescer. Não há 
interrupção em seus negócios, já que nós cuidamos de tudo nos bastidores.

Escolha a edição do Service Cloud Lightning certa para seu negócio:

"Com o Service Cloud, podemos 
atender 100% dos casos dos clientes 

em tempo real, em qualquer lugar."
— JOANNA SOHOVICH, 

PRESIDENTE GLOBAL, DIVISÃO IAR,  
STANLEY BLACK & DECKER

O

Como selecionar a edição 
apropriada do Salesforce Lightning

https://www.salesforce.com/br/form/contact/contactme.jsp
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        Incluso na licença básica de usuário

        Sujeito à taxa adicional

* Disponível como aplicativo para download via AppExchange

** Produto vendido separadamente

***  Todas as edições têm no mínimo 1 GB para armazenamento de dados e 11 GB  
para armazenamento de arquivos compartilhados por todos os usuários.  
Armazenamento de dados adicionais disponível para cada edição de acordo  
com a organização.

Instantâneos analíticos

Relatórios avançados

Sites personalizados

Criador de aplicativo Lightning

Suporte com ligação gratuita 24 horas por dia,  
7 dias por semana

Mais de 100 serviços de administração

Treinamento online ilimitado

Somente leitura do Knowledge

Leitura e gravação do Knowledge

        Artigos sugeridos do Knowledge

        Knowledge multilíngue

Chat via Web com o Live Agent

Chat com vídeo ao vivo (SOS)

Atendimento ao cliente de redes sociais avançado

Comunidade de clientes

Comunidades de parceiros

Professional Enterprise

Aplicativo de console de atendimento

Gerenciamento de casos

Gerenciamento de contas, contatos e leads

Captura de casos na Web e em emails

Atribuição automática de casos

Resposta automática de emails de casos

Regras e filas de escalação de casos

Encaminhamento multicanal (básico)

Colaboração da equipe de casos

Gerenciamento de contrato de serviços

Direitos de serviços

Gerenciamento de ativos e acompanhamento  
de produtos

Temporizador visual de SLA

Pacote starter de atendimento  
ao cliente de redes sociais

Gerenciamento de pedidos 

Gerenciamento de ordens de trabalho 

Painéis e relatórios personalizáveis

Acesso, personalização e administração  
de dispositivos móveis

Integração com CTI

Geração de scripts de chamada

Modelos e acompanhamento de emails

Integração de email com Outlook

Integração com o Google Apps

Colaboração com o Chatter

Acompanhamento de tarefas e atividades

Integração de aplicativos do AppExchange

Permissões de função

Layouts personalizados de páginas e perfis

Tipos de registro (por objeto)

Processos (por organização) via Process Builder

Automação de fluxos de trabalho e aprovações

Visual Workflow

Integração via API de serviços da Web

Professional Enterprise Unlimited Unlimited

Para Obter Mais Informações 
Entre em contato com seu 
executivo de conta para saber 
como podemos ajudá-lo a acelerar 
seu sucesso com o CRM.

Sede da empresa 
Salesforce.com Brasil              
Contato 0800 891 1887

Escritórios globais 
América Latina +1-415-536-4606 
Japão +81-3-5785-8201 
Ásia/Pacífico +65-6302-5700 
EMEA +4121-6953700
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Sandbox parcial

Sandbox completo

Developer Sandbox

Developer Pro Sandbox

Armazenamento de dados por usuário***

Armazenamento de arquivos por usuário***

Aplicativos e guias personalizados 
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Field Service Lightning — Technician**

Field Service Lightning — Dispatcher**

Professional Enterprise Unlimited

Professional Enterprise Unlimited

Edições do Field Service Lightning

Recursos de plataforma 
de cada edição
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Comparação do Service Cloud Lightning Edition


