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Ogólne 
 

● Nowy widok dla List View. Dzięki podzielonemu widokowi (Split View) możesz 
zobaczyć widoki listy i rekordu obok siebie. Dodatkowo, List View - w widoku 
podzielonym - można zwijać dla lepszej widoczności wybranego rekordu (1). 
Dowiedz się więcej 

 

 
 

1 

https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer20/release-notes/rn_lex_split_view.htm


 

● Salesforce Optimizer to interaktywny sposób sprawdzania zaleceń ekspertów. Ma 
na celu utrzymanie Twojej instancji Salesforce w najlepszej kondycji. Nie musisz 
instalować pakietu, po prostu włącz aplikację, kliknij, aby uruchomić, a ona 
przeskanuje organizację pod kątem optymalizacji. Wcześniej zawartość 
Optymalizatora dostępna była w postaci raportu w języku angielskim, w pliku PDF. 
Dowiedz się więcej 

 

 
 

● Nowy, standardowy profil “Minimum Access - Salesforce”zawiera jedynie 
następujące uprawnienia: Access Activities (dostęp do Tasków, Eventów, 
Kalendarza, E-maila), Chatter Internal User (dostęp do funkcjonalności Chattera), 
Lightning Console User (dostęp do aplikacji konsolowych) i View Help Link (dostęp 
do pomocy). 
Dowiedz się więcej 

 

● Dodano możliwość przełączania się pomiędzy dwoma widokami na Record Page: 
Full View - wyświetlające wszystkie szczegóły rekordu i related lists z nim 
związane (1) i Grouped View - pogrupowane w taby i kolumny (2). Aby móc 
włączyć widok Full View, Layout nie może mieć więcej niż 50 pól, 12 related lists i 
zawierać komponentów Visualforce. 
Dowiedz się więcej 
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https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer20/release-notes/rn_general_optimizer_app.htm
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer20/release-notes/rn_general_optimizer_app.htm
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer20/release-notes/rn_general_optimizer_app.htm


 

 
 

● Aby przechowywać więcej informacji o klientach, możesz teraz podać wiele 
adresów dla jednego konta. Użyj obiektu Adres punktu kontaktowego (Contact 
Point Address), aby podać wiele adresów pocztowych. Listę z wprowadzonymi 
adresami wyświetla się pod danym rekordem. 
Dowiedz się więcej 

 

Sales Cloud 
 

● Można już użyć Big Deal Alerts w Lightning Experience, aby skonfigurować 
automatyczne powiadomienia e-mail o Okazjach Biznesowych, które osiągną próg 
kwoty i prawdopodobieństwa. Wcześniej konfigurowanie tych alertów było 
dostępne tylko w Salesforce Classic. 
Dowiedz się więcej 

 

● Teraz można skonfigurować szybkie akcje na stronach rekordów lub akcje 
globalne, aby przypisywać zadania do kolejek. 
Dowiedz się więcej 
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https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer20/release-notes/rn_security_new_contact_point.htm
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer20/release-notes/rn_sales_opportunities_big_deal_alerts.htm
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer20/release-notes/sales_productivity_activity_quick_actions_task_queues.htm


 

● Na widoku kanban, gdy wybierasz kartę i klikasz jej szczegóły (1), panel pokazuje 
pierwsze cztery pola z Compact Layout (2) oraz dostępne pola kluczowe i 
wskazówki (3). Można edytować kluczowe pola rekordu bezpośrednio, bez 
opuszczania widoku kanban. 
Dowiedz się więcej 

 

 
 

 

Service Cloud 
 

● Wprowadzono Service Cloud Voice, nowy produkt, który integruje Salesforce z 
usługami telefonicznymi Amazon Connect, a w przyszłości innymi dostawcami 
telefonii. Rozpoznawanie głosu, transkrypcje w czasie rzeczywistym (aktualnie 
tylko dla angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego), łatwiejsza integracja i setup. 
Wymagana dodatkowa add-on license. 
Dowiedz się więcej 
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https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer20/release-notes/rn_sales_kanban_details_panel.htm
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer20/release-notes/rn_voice.htm


 

Community Cloud 
 

● Dodano możliwość nadpisywania standardowych akcji New i Edit w komponencie 
Lightning. Można włączyć taką opcję w Experience Workspaces > Administration. 
Dowiedz się więcej 
 

 

 

● Do tej pory użytkownicy Guest Users nie mogli być przypisywani jako właściciele 
nowo utworzonych rekordów, teraz nie mogą również zostać przypisani jako 
właściciele już istniejących rekordów. 
Dowiedz się więcej 

 

● W nowo utworzonych orgach profile użytkowników Guest Users nie będą miały 
uprawnień Modify All Data, View All Data i Delete do standardowych i 
customowych obiektów. 
Dowiedz się więcej 

 

5 

https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer20/release-notes/rn_networks_override_standard_actions.htm
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer20/release-notes/rn_networks_guest_as_owner.htm
https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer20/release-notes/rn_networks_guest_new_orgs_CRUD.htm

