
Processos de negócio que aumentam a rentabilidade. 
Automatizar processos de negócio importantes pode transformar a eficácia 
do seu negócio. Neste Acelerador, apresentaremos uma introdução aos Fluxos 
no Lightining e explicaremos como realizar a configuração de um importante 
processo de negócio em um ambiente de sandbox.

O que esse acelerador pode fazer para você
• Aumentar a eficiência dos funcionários.

• Aumentar a eficácia do processo.

Como funciona
Especialistas certificados o guiarão pelo processo durante um período de 
tempo predeterminado. Isso levará 4 horas ao longo de 2-3 semanas.

Descoberta

• Avaliar os requisitos dos atuais processos comerciais.

• Selecionar os principais processos de negócio a serem habilitados.

• Fornecer uma visão geral da automação de processos do Salesforce 
Lightning.

Análise

• Discutir o processo comercial com o proprietário de negócio/ 
stakeholder de TI.

• Criar o processo em um Sandbox.

Resultados

• Revisar o projeto e conversar sobre as considerações.

• Revisão do processo, melhores práticas, diretrizes e considerações para 
permitir que você use o pacote de automação de processos dos Fluxos 
no Lightining de maneira eficaz.

Início rápido de Fluxos no Lightining

SALESFORCE PLATFORM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Premier+ ou Signature

Tempo que você gastará neste 
Acelerador: Seis horas

OBJETIVO

Aceleração do retorno sobre o 
investimento.

USUÁRIO-ALVO

Equipes que passam horas 
executando manualmente 
processos comerciais que utilizam, 
principalmente, sequências lógicas.  
O propósito é diminuir o tempo gasto 
e aumentar os resultados obtidos.

PRÉ-REQUISITOS

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

• Licenças Salesforce Sales, Service 
ou Platform.

• Configuração de administração 
em um sandbox completo ou 
ambiente de produção

• Caso de uso bem-definido para a 
automação do processo de negócio.

• Processos declaradamente 
configuráveis.

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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