
Lightning Experience
De nieuwe interface
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Een overzicht 
van de 
hoogtepunten
-	Efficiëntere	navigatie	van	het	platform waarbij er een
 mogelijkheid bestaat om te veranderen tussen aangepaste
 apps
-	Snellere	toegang	tot	producitiviteitstools, zoals 
 bv. Notities en Recente Items in de utility bar
- Nieuwe record lay-out: focus	op	wat	u	kan doen i.p.v. wat 
 u kan zien
- Lijsten maken het makkelijk	om	te	filteren	en	data	te 
	 visualiseren, bv. bij de reportlijsten kan u nu snel filteren om 
 alleen die data te zien die voor u van belang is
- Knappe	dashboards	waarbij de componenten zowel over 
 de kolommen als rijen heengaan
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Homepage
Start uw dag met een aanpasbare en intelligente startpagina:

Performantiegrafiek	 Bekijk in één oogopslag hoe dicht u bij uw
      doelen staat
Nieuws    Blijf up-to-date met uitsluitend relevante
      nieuwsartikelen over klanten, partners en
      concurrentie
Acties     Bekijk meetings en taken voor vandaag
Assistent    Prioritiseer de belangrijkste taken
Top	Deals	   Focus uw inspanningen van de dag
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Opportunities
Geniet van een gebruiksvriendelijkere lay-out:

Highlights	panel	 	 Toon belangrijke gegevens in het nieuwe  
      highlights panel bovenaan de pagina
Composer   Log telefoongesprekken, maak taken aan,  
      verzend e-mails - al uw acties snel gestart!
Aanpasbaar	pad   Ondersteun uw salesproces door alle   
      belangrijke info in het aanpasbare pad te  
      plaatsen
Informatiegericht   Navigeer met uw cursor over een link en   
      ontdek een schat aan informatie
Gerelateerde	lijsten	 Met minimale moeite voegt u ze zo toe
Nieuws    Bekijk relevante nieuwsberichten over de  
      account waarmee de opportuniteit gelinket is



05

Account & Contacten
Gebruiksvriendelijk	 Vind belangrijke data nu nog gemakkelijker
Always	up-to-date  Krijg steeds het laatste nieuws over uw 
      klanten
Data	deduplicatie   Werk slimmer en efficiënter door data   
      deduplicatie op veldniveau
Activiteiten    Bekijk afgelopen en toekomstige activiteiten  
      in één oogopslag
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Rapporten & dashboards

Filters	 	 	 	 Maak filters aan terwijl u naar het rapport kijkt
Dashboards   Dashboards zijn nu visueel aantrekkelijker  
      met meer dan 3 kolommen
Classic	view	    Wissel eenvoudig en snel tussen de Classic 
      en de Lightning Experience - bestaande 
      rapporten moeten niet worden omgezet. 
      Alle permissies en sharing instellingen van de 
      Classic instance gelden ook in de Lightning 
      Experience.
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Lijsten

Lightning	filter	 	 Creëer eenvoudig uw lijsten door gebruik te 
      maken van het lightning filter paneel
In-line	editing   Pas uw records gemakkelijk aan met in-line 
      editing

Visualiseer uw data in seconden met lijstgrafieken en maak eenvoudig 
filters aan om die data te bekijken die voor u belangrijk is!
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Kanban View

Navigatie   Switch snel tussen de lijst en Kanban lay-out
Filters   Pas filters toe en bekijk alleen de data die u 
     nodig hebt
Visualisatie  Visualiseer uw werk per fase of status
Fases	    Sleep records naar een andere kolom om van fase 
     te veranderen
Meldingen  Opportuniteiten die een actie vereisen geven 
     automatisch een melding
Records   Records in de Kanban lijst zijn gebaseerd op de 
     geselecteerde lijst: selecteer welke record types
     zichtbaar moeten zijn
Kolommen  Kolommen worden aangemaakt op basis van het 
     groeperingsveld
Opportuniteiten De Kanban lijst reikt suggesties aan om een deal 
     levend te houden door een taak of meeting in te 
     plannen
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Console
Minimaliseer kliks en scroltijd m.b.v de console-applicatie. Dankzij tabs 
kan u gemakkelijk records terug vinden, aanmaken en updaten op één 
scherm!

Pad

ITEMS IN EEN PAD:
- Sleutelvelden die de verkoper 
 moet invullen alvorens de 
 volgende fase aan te vatten
-  Best practices
-  Aanmoediging
-  Links naar relevante chatter posts
-  Policy herinneringen

Een visuele representatie van de verschillende fases in bv. een 
salesproces. Voor elk object is de waardenlijst te definiëren.
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