
Melhore o funcionamento e o desempenho gerais do 
Salesforce.
Caso você esteja planejando novas iniciativas e aprimoramento do Salesforce ou 
caso steja enfrentando menor desempenho do sistema, garantir o funcionamento 
e o desempenho de sua organização é essencial para maximizar seu investimento. 
O Acelerador de Avaliação da saúde da sua organização Salesforce ajuda você a 
verificar o funcionamento geral do seu sistema e oferece recomendações sobre 
como melhorá-lo. Também apresentaremos a você ferramentas valiosas, que você 
pode usar para avaliar e melhorar sua implantação e configurações de segurança.

O que esse Acelerador pode fazer por você
• Melhoria no tempo de entrega dos requisitos do negócio

• Entender os problemas de desempenho e débito técnico

• Aumentar o valor da plataforma

Como ele funciona
Especialistas certificados o guiarão pelo processo durante um período de 
tempo predeterminado (geralmente de 3 a 4 semanas):

Descoberta

• Conversar sobre os desafios atuais e as metas de negócio

• Concordar sobre metas quantificáveis de sucesso

• Demonstrar e usar o Salesforce Optimizer e a Verificação de integridade 
de segurança 

Entrega

• Avaliar as principais áreas de desempenho da plataforma, incluindo, 
entre outras coisas, adoção da organização, customizações declarativas, 
arquitetura de sandbox, triggers e Apex

• Identificar as principais áreas de melhoria e compartilhar as melhores práticas

Resultados

• Leitura da Avaliação da saúde da sua organização Salesforce

• Melhores práticas e recomendações para endereçar os problemas

Avaliação da saúde da sua organização Salesforce

SALESFORCE PLATFORM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREMIER, PREMIER+  
OU SIGNATURE

OBJETIVO

Reduza os custos operacionais e 
acelere o ROI.

USUÁRIO-ALVO

Você é usuário de longa data 
do Salesforce e busca expandir 
significativamente o Salesforce ou 
realizar grandes projetos.

PRÉ-REQUISITOS

•  É necessário ter um Plano de 
sucesso Premier+ ou Signature 
vinculado às licenças do Sales, 
Service, Comunidade ou 
Plataforma Salesforce

• Stakeholder que possa oferecer o 
ID da organização para avaliação

• Partes Interessadas que desejam 
compartilhar preocupações e 
questões organizacionais relevantes

• Participação na apresentação do 
trabalho

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. 
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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 


