
Adote o Lightning rapidamente 
Você quer adotar rapidamente o Salesforce Lightning, mas não sabe 
por onde começar? Este acelerador o tornará parceiro de especialistas 
certificados que podem ajudá-lo a entender o Lightning, implementá-
lo para usuários selecionados, discutir as práticas recomendadas de 
implementação do Lightning UI e aconselhá-lo sobre as estratégias de 
utilização dos componentes do Lightning e do Lightning Design System.

O que esse acelerador pode fazer para você
• Aumentar a produtividade dos funcionários e do desenvolvedor.

• Reduzir o tempo de desenvolvimento do aplicativo.

• Aumentar o número de aplicativos liberados aos usuários finais.

Como funciona
Especialistas certificados o guiarão pelo processo durante um período de 
tempo predeterminado. Isso levará 6 horas ao longo de 3-4 semanas.

Descoberta

• Conversar sobre os desafios atuais e as metas de negócio.

• Conversar sobre os planos atuais para ativar o Lightning Experience.

Análise

• Identificar as melhores práticas de implementação do Lightning para os 
usuários finais.

• Identificar padrões de migração dos processos de negócio para o Lightning.

Resultados

• Entendimento abrangente das novas telas e recursos do Lightning.

• Visão geral das opções de personalização do Lightning e da aplicação 
delas em seus negócios.

• Considerações de implementação no desenvolvimento de componentes 
e aplicativos do Lightning.

Primeiros passos com a configuração e personalização do Lightning

SALESFORCE PLATFORM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Premier+ ou Signature

Tempo que você gastará neste 
Acelerador: Seis horas

OBJETIVO

Reduzir custos, minimizar custos 
operacionais.

USUÁRIO ALVO

Aqueles que desejam aproveitar 
a nova plataforma do Lightning e 
migrar para uma nova experiência 
do usuário.

PRÉ-REQUISITOS

• É necessário ter um plano de 
sucesso Premier+ ou Signature.

• Saber o básico sobre o Lightning 
e ter concluído a trilha Trailhead 

"Migrar para o Lightning Experience".

• Ter planos para habilitar o Lightning 
Experience aos usuários finais.

• Ter acesso a pelo menos um 
desenvolvedor que possa 
desenvolver componentes do 
Lightning.

• Ser um sponsor executivo 
comprometido com o resultado e 
a implementação.

Entre em contato com seu 
executivo de conta ou a equipe 
de sucesso do cliente (CSG) hoje! 
Saiba como podemos ajudar você a 
acelerar o seu sucesso com CRM.

Sede da empresa 
Salesforce.com Brasil 
Contato 0800 891 1887 
www.salesforce.com/br/services-
training/add-ons/accelerators/

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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