
Näringlivet håller på att bli socialt. Både stora och små företag knyter kontakt med kunderna på ett helt nytt 
sätt via sociala nätverk. Nu kan du ta in styrkan hos sociala nätverk i företaget och knyta kontakter med dina 
kollegor med Salesforce Chatter – ett privat och säkert socialt nätverk bara för ditt företag. 

Med Chatter kan du hålla koll på allt som händer i företaget. Använd profiler för att lära känna dina kolleger 
och dela viktig information. Skapa offentliga eller privata grupper för att arbeta mer produktivt i team och på 
projekt. Dela stora filer omedelbart och säkert direkt från webbläsaren så att 
alla kan samarbeta på den senaste versionen. 

Allt viktigt – t.ex. status för stora affärer eller ändringar i kunduppgifter 
– visas direkt i ditt Chatter-flöde. Fatta bättre affärsbeslut med hjälp av 
rekommendationer som föreslår vilka personer, grupper och data du kan följa. 
Med inbjudningar kan du bjuda in kollegor som inte för tillfället använder 
Salesforce så ni kan samarbeta på projekt, filer och mycket mer.

Funktionerna och möjligheterna hos Chatter är integrerade i alla salesforce.
com-applikationer, och med samarbetsplattformen i Chatter blir alla dessa möjligheter tillgängliga för de 
applikationer som byggs och körs med Force.com som bas. Med Chatter Desktop kan du posta uppdateringar, 
kommentarer, filer och länkar utan att använda en webbläsare. Dessutom kan du ta med dig Chatter överallt 
med Chatter Mobile-appar för Android, BlackBerry, iPad och iPhone.

Chatter-versioner
 ▪ Chatter-gratisversion – Socialt samarbete för alla i företaget. Användare som inte använder Salesforce kan 
fylla i sina profiler, posta statusuppdateringar, följa kollegor, skapa grupper, dela filer och samarbeta med 
kollegor i en privat och säker miljö. Förbli uppkopplad var som helst med Chatter Mobile och Chatter 
Desktop.

 ▪ Chatter Plus – Grundläggande samarbete med tillagda anpassnings- och 
CRM-funktioner Chatter Plus innehåller alla grundläggande funktioner i 
gratisversionen av Chatter, samt funktioner som gör att du kan samarbeta 
med CRM-användare, som tillgång till konton, kontakter, rapporter, 
instrumentpaneler, anpassade objekt med mera. Chatter Plus följer samma 
säkerhets- och delningsmodell som CRM-licenser, så dina data är alltid 
privata och säkra.

 ▪ Chatter i Sales Cloud, Service Cloud och Force.com – Det bästa sättet att 
samarbeta på jobbet. Om du använder Salesforce, är Chatter nu tillgängligt i de licenser du redan har utan 
extra kostnad. Förutom att samarbeta på filer och få uppdateringar från dina kollegor, kan du följa konton, 
säljprojekt och t.o.m. anpassade objekt så att du har de viktigaste uppdateringarna på ett ställe. Och eftersom 
Chatter är integrerat i Salesforce Analytics kan du posta ögonblicksbilder av instrumentpanelen på Chatter 
eller få uppdateringar direkt när data ändras.

“Jag publicerade 
en fråga och någon 
besvarade den direkt 
på Chatter.”Scott Ottman 

VD för internförsäljning 
Lenovo

“Vi är mycket mer 
samordnade som ett 
team på Chatter.”Carl Herman 

Driftschef 
University of Houston
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Jämförelse av Chatter-versioner

Funktion Chatter-
gratisversion Chatter Plus

Chatter i Sales Cloud, 
Service Cloud och Force.

com
Chatter-flik ü ü ü

Chatter skrivbordsklient ü ü ü

Chatter mobilapp ü ü ü

Flöden ü ü ü

Fildelning ü ü ü

Grupper ü ü ü

Inbjudningar ü ü ü

Profiler ü ü ü

Recommendations ü ü ü

Statusuppdateringar ü ü ü

Konton och kontakter* skrivskydd ü

Kalender och händelser ü ü

Dokumentbibliotek ü ü

Idéer och svar ü ü

Rapporter och instrumentpaneler* ü ü

Uppgifter och aktiviteter ü ü

Workflow och insändning för 
godkännande

ü ü

Egna program* 0 1 Varierar mellan versioner

Egna objekt* 0 10 Varierar mellan versioner

Datalagringsutrymme  
(1 GB, delas av föret.)**

1 GB, delas av föret. +20MB Varierar mellan versioner

Datalagringsutrymme  
(11 GB, delas av föret.)**

11 GB, delas av föret. +612 MB Varierar mellan versioner

ü	= Ingår i basanvändarlicensen 

 * = För Sales Cloud- eller Service Cloud-kunder som har Professional Edition får nya Chatter-användare inte tillgång till konton, 
kontakter och egna objekt om de inte redan har aktiverat tilläggsprodukten för profiler och sidlayout. 

** = Alla versioner har minst 1 GB data- och 11 GB fillagringsutrymme som delas av alla användare. Extra lagringsutrymme 
finns tillgängligt per användare för Chatter Plus-, Sales Cloud-, Service Cloud- och Force.com-versionerna, beroende på antalet 
användare.

Mer information 
Kontakta din kontoansvarige för att ta reda 
på hur du snabbare blir framgångsrik med 
CRM.
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