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Sobre o livro de exercícios

Este livro de exercício mostra como criar um aplicativo em nuvem por meio de uma série de tutoriais. Embora a plataforma
Salesforce possa ser usada para criar praticamente qualquer tipo de aplicativo, a maioria dos aplicativos compartilha certas
características, como:

• Um banco de dados para modelar as informações no aplicativo

• Uma interface de usuário para expor dados e funcionalidade aos usuários conectados ao aplicativo

• Lógica de negócios e fluxo de trabalho para executar tarefas específicas sob determinadas condições

Além disso, os aplicativos desenvolvidos na plataforma Salesforce automaticamente oferecem suporte a:

• Um site público e aplicativos móveis para permitir o acesso a dados e funcionalidade

• Um ambiente social nativo que permite interagir com pessoas ou dados

• Segurança incorporada para proteção dos dados e definição do acesso em toda a organização

• Várias APIs para integração com sistemas externos

• Capacidade de instalar ou criar aplicativos empacotados

Os tutoriais do livro de exercícios concentram-se na criação de um sistema muito simples de gestão de armazém. Seu armazém
contém hardware e periféricos de computador: laptops, desktops, tablets, monitores, esse tipo de produto. Para controlar a
saída de mercadorias do armazém, você usa faturas. Uma fatura é uma lista de itens de linha. Cada item de linha refere-se a
um item de mercadoria específico e ao número de itens encomendados. A fatura soma todos os preços e quantidades para
produzir o total da fatura. É um modelo de dados muito simples, mas suficiente para ilustrar os conceitos básicos.

O desenvolvimento avança de cima para baixo – ou seja, primeiro você cria um modelo de aplicativo e banco de dados para
controlar mercadorias. Na sequência, você modifica a interface do usuário, adiciona a lógica de negócios, etc. Cada tutorial
parte do que foi aprendido no tutorial anterior para avançar no desenvolvimento do aplicativo e, simultaneamente, ajudar a
conhecer melhor a plataforma.

Público
Estes tutoriais destinam-se a desenvolvedores que não estejam familiarizados com a plataforma Salesforce e administradores
do Salesforce que queiram se aprofundar no desenvolvimento de aplicativos.

Versão
Você deve ser capaz de concluir com sucesso todos os procedimentos usando a versão Spring '13 do Salesforce.
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Navegadores suportados
ComentáriosNavegador

Se usar o Internet Explorer, recomendamos usar a versão mais recente. Aplicar
todos os hotfixes da Microsoft. Observe estas restrições.

Microsoft® Internet Explorer® versões 7, 8, 9
e 10

• O recurso Exibição de compatibilidade no Internet Explorer não é
suportado.

• A versão Metro do Internet Explorer 10 não é suportada.

• O Internet Explorer 7 e o 8 não são suportados no Console do
desenvolvedor.

• O Internet Explorer 7 não é suportado na CTI aberta.

• O Internet Explorer 7 não é suportado no Salesforce CRM Call Center
compilado com o Kit de ferramentas de CTI versão 4.0 ou superior.

• O Internet Explorer 7 não é suportado no Force.com Canvas.

Para recomendações de configuração, consulte Configurando o Internet
Explorer na Ajuda do Salesforce.

O Salesforce.com se esforça para testar e suportar a versão mais recente do
Firefox. Para recomendações de configuração, consulte Configurando o Firefox
na Ajuda do Salesforce.

Mozilla® Firefox®, versão estável mais recente

O Google Chrome aplica as atualizações automaticamente; o salesforce.com
faz todos os esforços para testar e fornecer suporte à versão mais recente. Não

Google Chrome™, versão estável mais recente

há recomendações de configuração para o Chrome. O Chrome não é suportado
na guia Console nem no botão de navegador Adicionar Google Docs ao
Salesforce.

Plug-in suportado somente para o Internet Explorer 6 e 7. O Google Chrome
Frame aplica as atualizações automaticamente; o Salesforce suporta somente

Plug-in do Google Chrome Frame™ para o
Microsoft® Internet Explorer® 6 e 7

a versão mais recente. Para obter recomendações de configuração, consulte
Instalando o plug-In do Google Chrome Frame™ para Microsoft® Internet
Explorer® na Ajuda do Salesforce. O plug-in do Chrome Frame não é
suportado no console do Salesforce nem nas Previsões.

Não há recomendações de configuração para o Safari. O Apple Safari do iOS
não é suportado.

Apple® Safari® versões 5.x e 6.x no Mac OS
X

• O Safari não é suportado no console do Salesforce.

• O Safari não é suportado no Salesforce CRM Call Center compilado com
o Kit de ferramentas de CTI em versões inferiores à 4.0.

Posso usar meu tablet ou celular?
A maioria dos tutoriais pode ser concluída usando um tablet ou celular, embora o tamanho da tela possa ser problemático com
alguns tutoriais e um teclado seja útil para digitar código. Além disso, observe o seguinte:
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• A execução de tutoriais que exigem a movimentação de dados de um sistema de arquivos local para a nuvem pode não ser
possível, dependendo dos recursos do dispositivo. Por exemplo, talvez você precise fazer upload de um arquivo CSV, mas
seu dispositivo só permita navegar pelas fotos.

• Alguns tutoriais exigem alternância de usuários, o que é muito mais fácil de fazer se você tiver dois navegadores abertos ao
mesmo tempo. Se o seu dispositivo só for capaz de usar um navegador, você terá que fazer login e logout toda vez que
trocar de usuário.

Inscreva-se para a Developer Edition
Este livro de exercício foi projetado para ser usado com uma organização Developer Edition, ou, resumidamente, organização
DE. Organizações DE são ambientes multiuso com todos os recursos e permissões que permitam desenvolver, empacotar,
testar e instalar aplicativos.

1. Em seu navegador, vá para http://developer.force.com/join.
2. Preencha os campos de dados sobre você e sua empresa.
3. No campo Endereço de e-mail (Email Address), é importante usar um endereço público que você possa verificar

facilmente a partir de um navegador da Web.
4. Digite um Nome de usuário (Username) exclusivo. Observe que esse campo também está no formato de um endereço

de e-mail, mas não precisa ser idêntico ao seu endereço de e-mail. Na verdade, é melhor que não sejam iguais. Seu nome
de usuário é o seu login e sua identidade em developer.force.com. Portanto, é recomendável escolher um nome de
usuário que descreva o trabalho que você está realizando, como desenvolvimento@workbook.org, ou quem é você,
como nome@sobrenome.com.

5. Leia e depois marque a caixa de seleção do Contrato de assinatura mestre (Master Subscription
Agreement).

6. Digite as palavras de CAPTCHA mostradas e clique em Enviar registro (Submit Registration).
7. Após alguns instantes, você receberá um e-mail com um link para login. Clique no link e altere a sua senha.
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100: Criar um aplicativo e um banco de dados

Duração: 40 a 60 minutos

A plataforma Salesforce facilita a criação de bancos de dados e aplicativos personalizados na nuvem. Nesta lição, você aprenderá
como construir um aplicativo básico com apenas alguns cliques e, em seguida, aprimorar o banco de dados subjacente. Você
também aprenderá como validar a entrada de dados e carregar dados.

No final do tutorial, você deverá ser capaz de responder às seguintes perguntas:

• O que é um aplicativo e como é criado?

• Como adicionar objetos personalizados a um aplicativo?

• Como fazer novos objetos personalizados aparecerem em um aplicativo?

• Que guias podem ser adicionadas a um aplicativo e como elas podem ser reordenadas?

• Como adicionar campos personalizados a um objeto?

• Que tipos de campos podem ser usados para relacionar objetos entre si?

• No que um campo de lista de opções difere de um campo de pesquisa? Quando cada um deles seria usado?

• Como você pode exibir todos os seus objetos em um diagrama?

• Quais são as três maneiras de validar a entrada?

• Como carregar dados em um objeto personalizado?

Criar um aplicativo Warehouse
Nível: Principiante; Duração: 5 a 10 minutos

Executar aplicativos na nuvem é ótimo, porque não há nenhum servidor para configurar, nenhum software para instalar e
nenhum requisito de manutenção permanente da sua infraestrutura. Este tutorial ensina como construir um aplicativo na
nuvem em duas etapas fáceis.

No centro desse aplicativo está aquilo que você deseja vender: mercadorias. Ao criar um aplicativo, você cria automaticamente
um objeto de dados que mantém um registro de todos os elementos de um determinado item de mercadoria, como nome,
descrição e preço. Na plataforma Salesforce, esses objetos de dados são chamados de objetos personalizados. Se você está
familiarizado com bancos de dados, pode pensar neles como uma tabela.

Um objeto vem com campos e telas padrão que lhe permitem listar, visualizar e editar informações sobre o objeto. Mas você
também pode adicionar seus próprios campos para rastrear ou listar praticamente qualquer coisa que possa imaginar. Ao concluir
este tutorial, você terá um aplicativo funcional com seu próprio menu, uma guia e um objeto personalizado que rastreia o nome,
a descrição e o preço de todas as suas mercadorias, bem como telas que lhe permitem visualizar e editar todas essas informações.

Etapa 1: Construir um aplicativo em nuvem e um banco de dados
Você pode criar um aplicativo com apenas alguns cliques. Neste tutorial, você usará o assistente Início rápido do aplicativo
(App Quick Start) para criar um aplicativo que pode ajudá-lo a gerenciar registros de mercadorias em um armazém.

1. Abra o seu navegador e vá até https://login.salesforce.com.
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2. Insira o seu nome de usuário (na forma de um endereço de e-mail) e senha.
3. Na página inicial de Force.com, clique em Adicionar aplicativo (Add App) na seção Conceitos básicos (Getting Started).

(Se estiver começando de outro lugar, olhe para o canto superior direito e clique em Configuração (Setup).)
4. Preencha o formulário da seguinte maneira:

• Em Rótulo do aplicativo (App Label), digite Warehouse (Armazém).
• Em Rótulo no singular (Singular Label), digite Mercadorias (Merchandise).
• Em Rótulo no plural (Plural Label), digite Mercadorias (Merchandise).

5. Clique em Criar (Create) e você verá imediatamente algumas das funcionalidades que são adicionadas automaticamente.

6. Clique em Ir para meu aplicativo (Go To My App) para ver o novo aplicativo.
7. Clique em Iniciar Visita (Start Tour) e siga em frente para obter uma visão geral rápida da interface de usuário incorporada

ao seu aplicativo.
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1. Menu de aplicativos de Force.com — Mostra os aplicativos que estão disponíveis para você. O aplicativo que você acabou
de criar é selecionado.

2. Guias — Fornecem uma maneira rápida de localizar e organizar objetos e registros. Na guia Mercadorias (Merchandise),
que está aberta, você pode criar, visualizar e editar registros. As outras guias são as guias de recursos padrão, que são incluídos
com todos os aplicativos.

3. Criar registros — Clique em Novo (New) para adicionar registros ao seu objeto personalizado. Se você clicar nesse botão
agora, verá apenas um campo de entrada de dados no objeto, mas outros serão criados nas próximas etapas.

4. Menu de Acesso Rápido (Quick Access) de Force.com — Permite saltar rapidamente para os recursos de personalização
de aplicativos relevantes. Está disponível em qualquer página de visualização de lista de objetos e página de detalhes de
registro, mas somente para usuários com a permissão "Personalizar aplicativo (Customize Application)".

Quero saber mais...
Um aplicativo é formado por guias, mas essas guias não precisam ser interrelacionadas. De fato, você pode modificar aplicativos
personalizados para agrupar todas as guias que usa com mais frequência no mesmo lugar. Por exemplo, se consulta frequentemente
a guia Contas (Accounts), você pode adicioná-la ao aplicativo Warehouse. Você pode alternar entre aplicativos que criou,
comprou ou instalou selecionando-os no menu.

Etapa 2: Testar o aplicativo
Seu aplicativo ainda não faz muita coisa, mas você já pode começar a usá-lo.

1. Para testar o novo aplicativo, clique em Novo (New) para criar um novo registro de mercadoria.
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2. Adicione um novo registro de mercadoria para Laptop e clique em Salvar (Save).

Etapa 3: Explorar o aplicativo
É muito rápido criar um aplicativo simples! Mas não se deixe enganar por esse aplicativo básico. A Salesforce é uma plataforma
poderosa que lhe permite criar aplicativos muito mais sofisticados com a mesma facilidade, e sem uma única linha de código.
Examine atentamente a tela para ver toda a funcionalidade que é incluída por padrão.

1. Todos os aplicativos possuem funcionalidade de pesquisa de texto completo em todos os campos de texto de um objeto e
feeds do Chatter.

2. Todos os objetos do Salesforce possuem automaticamente um "feed" anexado chamado Chatter, que permite a sociabilização
e a colaboração no objeto entre os usuários autorizados do aplicativo. Com o Chatter, os usuários podem postar atualizações
no feed de um objeto, fazer comentários sobre postagens e seguir (assinar) o feed para receber atualizações quando elas
ocorrem. Por exemplo, em um registro de mercadoria, um usuário poderia postar uma pergunta sobre o registro e, em
resposta, os seguidores e outros usuários poderiam incluir seus comentários.
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3. Cada organização DE possui uma lata de lixo que pode ser usada para visualizar e restaurar registros excluídos.
4. Cada registro no Salesforce possui um "proprietário", que serve como base para um poderoso sistema de segurança compatível

com cenários de compartilhamento de registros baseado em propriedade.
5. Você também pode gerenciar atividades relacionadas a um relatório a partir de listas relacionadas a Atividades abertas

(Open Activities) e Histórico de atividades (Activity History). As atividades incluem tarefas a serem realizadas (fazer
ligações telefônicas ou enviar e-mail), eventos de calendário e reuniões solicitadas.

6. Cada organização DE possui uma janela de bate-papo seguro que permite a interação entre os usuários.

Adicionar campos a um objeto
Nível: Principiante; Duração: 5 a 10 minutos

No primeiro tutorial, você criou um aplicativo em nuvem para gerenciar as mercadorias em um armazém. Nos bastidores, a
plataforma criou um banco de dados para o aplicativo. Este tutorial é o primeiro de muitos que o ensinarão como continuar
desenvolvendo o banco de dados para o seu aplicativo. Um banco de dados organiza e gerencia dados para que os usuários possam
trabalhar com eles de maneira mais eficiente. Os bancos de dados relacionais tradicionais usam tabelas para gerenciar coleções
discretas e possivelmente relacionadas de informações, que são organizadas adicionalmente em colunas (atributos) e linhas
(registros) específicas para o tipo de dados. No Salesforce, essas tabelas são chamadas de objetos.

Sua organização DE é fornecida com muitos objetos padrão (por exemplo, Contas, Produtos, Tarefas) que oferecem suporte a
aplicativos predefinidos. Novos objetos que sejam criados são chamados de objetos personalizados. O objeto Mercadorias
(Merchandise) é um desses objetos personalizados. Neste tutorial, você adicionará dois novos campos personalizados (Preço
(Price) e Inventário (Inventory)) para complementar os campos padrão que o objeto já tem (Nome, Proprietário,
Criado Por, Última Modificação Por).

A imagem a seguir é uma apresentação preliminar do Criador de esquemas (Scheme Builder), que lhe permite visualizar objetos,
campos e relacionamentos.
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Etapa 1: Adicionar o campo Preço (Price) ao objeto Mercadorias
(Merchandise)

Um objeto de mercadoria deve ter campos que são usados para rastrear diferentes informações, como o custo unitário e o
número de unidades em estoque. Você pode adicionar campos personalizados para listar ou rastrear praticamente qualquer
coisa.

1. Clique em Configuração (Setup) > Criar (Create) > Objetos (Objects).
2. Clique em Mercadorias (Merchandise), role para baixo até Campos e relacionamentos personalizados (Custom Fields

and Relationships) e clique em Novo (New).
3. O assistente o ajudará a especificar rapidamente todos os detalhes de um novo campo, inclusive seu nome, os rótulos a

serem usados para páginas do aplicativo, as informações de ajuda e as configurações de visibilidade e segurança. Crie o
campo Preço (Price) da seguinte maneira:

a. Em Tipo de dados (Data Type), selecione Moeda (Currency) e clique em Avançar (Next).
b. Preencha os detalhes do campo personalizado:

• Rótulo de campo (Field Label): Preço (Price)

• Comprimento (Length): 16
• Casas decimais (Decimal Places): 2
• Marque a caixa de seleção Obrigatório (Required).

c. Deixe os campos restantes com o valor padrão e clique em Avançar (Next).
d. Clique novamente em Avançar (Next) para aceitar as configurações padrão de visibilidade e segurança do campo.
e. Clique em Salvar e novo (Save & New) para salvar o campo Preço (Price) e voltar à primeira etapa do assistente.

Etapa 2: Adicionar o campo Quantidade (Quantity) ao objeto
Mercadorias (Merchandise)

Você já deve estar no assistente Novo campo personalizado (New Custom Field). Portanto, você pode usar o mesmo método
para criar o campo Quantidade (Quantity).

1. Em Tipo de dados (Data Type), selecione Número (Number) e clique em Avançar (Next).
2. Preencha os detalhes do campo:

• Rótulo de campo (Field Label): Quantidade (Quantity)

• Marque a caixa de seleção Obrigatório (Required).

3. Deixe os campos restantes com o valor padrão, clique em Avançar (Next) e novamente em Avançar (Next).
4. Clique em Salvar (Save).

Examine a imagem a seguir para se familiarizar com o objeto personalizado Mercadorias.
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1. Página de detalhes de Mercadorias (Merchandise) — Mostra tudo o que você precisa saber sobre o objeto personalizado
Mercadorias. Logo você adicionará relacionamentos, regras de validação e outros recursos interessantes a esse objeto.

2. Nome da API (API Name) — Você não especificou um nome de API ao criar o objeto Mercadorias (Merchandise), mas
um nome foi gerado para você. Esse nome é como o objeto é referenciado programaticamente. Todos os objetos
personalizados terminam com __c, que é o que os diferencia dos objetos padrão.

3. Campos padrão (Standard Fields) — Alguns campos são gerados automaticamente; esses são os campos padrão. Por
exemplo, o objeto Mercadorias (Merchandise) tem um campo padrão para Proprietário (Owner), o que significa que ele
rastreia automaticamente quem criou cada registro.

4. Campos personalizados (Custom Fields) — Isso inclui os campos que você criou nesta etapa. Como os objetos
personalizados, os campos personalizados têm nomes de API que terminam com __c.

Quero saber mais...
Por que, além do rótulo de objeto e de campo, um nome de API é necessário? O rótulo é o que o usuário vê. Portanto, ele
deve ser fácil de ler e pode conter espaços. O nome de API é usado internamente no código e não pode conter espaços nem
caracteres ilegais. Por exemplo, um campo rotulado como "Cliente ph# :" seria designado como Cliente_ph no código (o
sistema substitui espaços por sublinhados e remove os caracteres "#" e ":").

Etapa 3: Testar o aplicativo
Neste ponto, você tem uma representação satisfatória dos itens do seu armazém: cada um tem um nome, um preço e uma
quantidade. Chegou a hora de diversificar o estoque.

No primeiro tutorial, você criou um registro de mercadoria com apenas um nome (Laptop). Neste tutorial, você criará mais
alguns registros de mercadorias incluindo os novos campos Preço (Price) e Quantidade (Quantity).

1. Clique na guia Mercadorias (Merchandise) para sair da área de configuração e voltar ao aplicativo.
2. Clique em Laptop na lista Mercadorias (Merchandise).
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3. Clique em Editar (Edit) e especifique o preço e a quantidade:

• Preço (Price): 500
• Quantidade (Quantity): 1000

4. Antes de prosseguir, observe como a plataforma adicionou automaticamente os novos campos Preço (Price) e Quantidade
(Quantity) ao item Laptop. Quando você adiciona novos campos usando assistentes, os campos são adicionados aos objetos
existentes e expostos automaticamente na interface do usuário do aplicativo. Perfeito!

5. Clique em Salvar e novo (Save & New) para salvar o registro e criar um novo.
6. Agora crie mais dois registros de mercadoria com os seguintes atributos:

• Nome da mercadoria (Merchandise Name): Desktop, Preço (Price): 1000, Quantidade (Quantity):
500

• Nome da mercadoria (Merchandise Name): Tablet, Preço (Price): 300, Quantidade (Quantity):
5000

7. Depois de criar ambos os itens de mercadoria, clique em Salvar (Save).

Quero saber mais...
Examine atentamente um registro de mercadoria. Observe os campos Proprietário (Owner), Criado Por (CreatedBy)
e Última Modificação Por (LastModifiedBy) do objeto. Esses são campos padrão que a plataforma gerencia
automaticamente. Os usuários do aplicativos têm a capacidade de editar o campo padrão Nome (Name), juntamente com os
campos personalizados Preço (Price) e Quantidade (Quantity).

Examine também a barra lateral Itens recentes (Recent Items). Esse prático recurso lhe permite visualizar e navegar para os
registros acessados mais recentemente no banco de dados. Os nomes de links nessa barra lateral são provenientes do campo
Nome (Name) de cada objeto.

Criar um novo objeto
Nível: Principiante; Duração: 10 a 15 minutos
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Para tornar o aplicativo Warehouse mais realista, você precisará que as faturas rastreiem as encomendas que entram e saem do
armazém. Quando você criou o aplicativo, o assistente criou o objeto Mercadorias para você. Neste tutorial você aprenderá
como estender o aplicativo:

• Criando outro objeto personalizado para rastrear faturas.

• Adicionando uma guia de navegação ao aplicativo para que os usuários possam trabalhar com faturas.

Etapa 1: Criar o objeto Fatura (Invoice) usando o assistente
Uma fatura é necessária para mover itens de estoque para dentro ou para fora do armazém. Nesta etapa, você criará um objeto
Fatura (Invoice) que lhe permitirá criar várias instruções de faturamento, cada uma com um número exclusivo, status e descrição.

1. Retorne à área de configuração clicando em Configuração (Setup) > Criar (Create) > Objetos (Objects).
2. Clique em Novo objeto personalizado (New Custom Object).
3. Preencha a definição do objeto personalizado.

• No campo Rótulo (Label), digite Fatura (Invoice).
• No campo Rótulo no plural (Plural Label), digite Faturas (Invoices).
• Selecione Começa com som de vogal (Starts with vowel sound).
• No campo Nome do registro (Record Name), digite Número da fatura (substitua Nome por Número

(Number)).
• No campo Tipo de dados (Data Type), selecioneNumeração automática (Auto Number).
• No campo Formato de exibição (Display Format), digite INV–{0000}. (Observe que não há espaços.)
• No campo Número inicial (Starting Number), digite 0.

4. Na seção Recursos opcionais (Optional Features), selecione Permitir relatórios (Allow Reports) (caso você venha a criar
relatórios mais adiante).
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5. Marque a caixa de seleção Iniciar Assistente de nova guia personalizada (Launch New Custom Tab Wizard) depois de
salvar esse objeto personalizado.

6. Clique em Salvar (Save).

Quero saber mais...
• O tipo de dados Numeração automática (Auto Number) determina à plataforma que atribua automaticamente um número

a cada novo registro criado, começando com o número inicial especificado. Devido ao formato de exibição escolhido, os
números de fatura terão o formato INV-0000, INV-0001, e assim por diante.

• Você poderia começar as faturas com qualquer número, mas neste tutorial elas começam em INV-0000 para lembrá-lo
que a plataforma é baseada em zero.

Etapa 2: Adicionar uma guia Fatura (Invoice) ao aplicativo
Quando você clica na guia Mercadorias (Merchandise), uma lista de registros de mercadorias aparece. Da mesma forma, você
precisa criar uma guia que exiba Faturas (Invoices).

1. Como você selecionou Iniciar Assistente de nova guia personalizada (Launch New Custom Tab Wizard) na etapa
anterior, agora você deverá estar vendo esse assistente (se não estiver, clique em Configuração (Setup) > Criar (Create) >
Guias (Tabs) e então em Novo (New)). Escolha o seu objeto Fatura (Invoice).

2. Na pesquisa Estilo de guia (Tab Style), selecione Formulário (Form), clique em Avançar (Next) e novamente em Avançar
(Next).

3. Faz sentido exibir essa nova guia no aplicativo Warehouse. Na página Adicionar a aplicativos personalizados (Add to
Custom Apps), desmarque a caixa de seleção ao lado de todos os aplicativos, exceto Warehouse (Armazém), e clique em
Salvar (Save).
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Etapa 3: Reordenar as guias no aplicativo
Se você der uma olhada nas guias na parte superior da tela, verá que a nova guia Mercadorias (Merchandise) não está ao lado
da guia Fatura (Invoice). Você pode colocar as guias na ordem que preferir. Portanto, vamos seguir em frente e colocar uma
ao lado da outra.

1. O menu Configuração (Setup) à esquerda já deve estar aberto. Portanto, clique em Criar (Create) > Aplicativos (Apps)
e depois em Editar (Edit) ao lado do seu aplicativo Warehouse.

2. Na lista Guias selecionadas (Selected Tabs), clique em Faturas (Invoices) e use a seta para cima para colocá-la sob
Mercadorias (Merchandise).

3. Clique em Salvar (Save) e então examine as guias.

Etapa 4: Adicionar um campo de status ao objeto Fatura (Invoice)
Se tentar criar uma fatura agora, você não ficará muito impressionado. Não há campos que possam ser modificados, porque
todos são campos padrão autogerenciados. Nesta etapa, você estenderá o objeto Fatura (Invoice) para adicionar um novo campo
de lista de opções, Status (Status), para rastrear o status de cada fatura (por exemplo, se está aberta ou fechada).

1. Na área Configuração (Setup), clique em Criar (Create) > Objetos (Objects) e, em seguida, clique em Fatura (Invoice).
2. Role para baixo até respectiva lista Campos e relacionamentos personalizados (Custom Fields & Relationships) e clique

em Novo (New).
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3. Em Tipo de dados (Data Type), selecione Lista de opções (Picklist) e clique em Avançar (Next).
4. Preencha os detalhes do campo personalizado.

a. Rótulo de campo (Field Label): Status
b. Digite os valores de lista de opções a seguir na caixa fornecida, com cada entrada em sua própria linha.

Aberto

Fechado

Em negociação

Pendente

c. Marque a caixa de seleção Usar o primeiro valor como o padrão (Use first value as default
value).

d. No campo Texto de ajuda (Help Text), digite Escolha um valor na lista suspensa.

5. Deixe os campos restantes com o valor padrão e clique em Avançar (Next), Avançar (Next) e Salvar (Save).

Quero saber mais...
Antes de avançar para a próxima etapa lembre-se do texto de ajuda que você adicionou ao campo Status. Quando os usuários
passarem o ponteiro do mouse sobre o campo Status (Status), um balão pop-up aparecerá com o texto que você especificou.
Embora isso não esteja dentro do escopo deste tutorial, entenda que você pode criar facilmente traduções exclusivas para rótulos
de aplicativos e texto de ajuda para que o aplicativo ofereça suporte a vários idiomas – e, novamente, sem escrever uma única
linha de código. Isso é muito prático.

Etapa 5: Testar o aplicativo
Embora o aplicativo ainda não esteja totalmente pronto, você já pode criar faturas e salvá-las. A ausência de alguns campos na
fatura não é um problema. Quando você adicionar mais campos ao objeto Fatura (Invoice), eles aparecerão automaticamente
nos registros já existentes.

1. Clique na guia Faturas (Invoices).
2. Clique em Novo (New). Observe que você pode escolher um status para a fatura, mas deixe-o como Aberto (Open).
3. Clique em Salvar (Save).
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4. Clique novamente na guia Faturas (Invoices) e observe que há uma nova fatura, com o número INV-0000. Crie outra
fatura, desta vez com o status Fechado (Closed).

5. Clique novamente na guia Faturas (Invoices) e veja as suas duas faturas.

O banco de dados está começando a tomar forma, mas ainda está incompleto. Uma fatura consiste em itens de linha que listam
as mercadorias e quantidades encomendadas. No próximo tutorial, você adicionará outro objeto, itens de linha, e o associará
aos demais objetos.

Quero saber mais...
• Por enquanto, você só tem alguns poucos registros, mas como ficaria a página se você tivesse centenas de registros?

Felizmente, a visualização em lista padrão de uma guia mostra apenas os registros mais recentes que foram processados,
permitindo que você se desloque pelas páginas de conjuntos de registros usando controles de navegação padrão.

• Outro recurso incorporado são os modos de exibição. Um modo de exibição é uma apresentação personalizada dos dados
que mostra apenas os campos desejados, com base em filtros definidos por você. Por exemplo, digamos que você só esteja
interessado nas faturas em aberto com preço superior a US$ 1000. Você pode criar um modo de exibição personalizado
que mostre exatamente esses registros. Isso é descrito em um tutorial subsequente, Personalizar uma interface do usuário.

Relacionar objetos
Nível: Principiante; Duração: 10 a 15 minutos

Em tutoriais anteriores, você criou objetos que eram basicamente autônomos. Os campos do objeto Mercadorias (Merchandise)
não tinham qualquer relação com os campos do objeto Fatura (Invoice). Neste tutorial, você criará um objeto Item de linha
(Line Item) com uma característica especial: seus campos são relacionados aos objetos Fatura (Invoice) e Mercadorias
(Merchandise).

• Uma fatura tem um ou mais itens de linha. De fato, pode-se dizer que uma determinada fatura é "proprietária" de seus
itens de linha. Esse tipo de relacionamento, em que os registros de detalhes referem-se a um registro mestre, é chamado
de relacionamento entre mestre e detalhes.

• Os itens de linha também estão relacionados a mercadorias através de outro tipo de relacionamento, que é chamado de
"pesquisa". Você já viu algo semelhante no campo Status (Status). Quando cria uma nova fatura, você pode escolher um
status na lista. Um campo de pesquisa é diferente, porque os valores são obtidos dinamicamente de um objeto personalizado
e não estaticamente de uma lista de opções.

Os relacionamentos entre mestre e detalhes e de pesquisa podem parecer confusos agora, mas tudo ficará muito claro quando
você os implementar.
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Etapa 1: Criar o objeto Item de linha (Line Item)
Cada fatura é composta por diversos itens de linha de fatura, que representam o número de itens de mercadoria que estão
sendo vendidos por um determinado preço. Depois de criar o objeto Item de linha (Line Item), você o relacionará aos objetos
Declaração de fatura (Invoice Statement) e Mercadorias (Merchandise).

1. Em Configuração (Setup), clique em Criar (Create) > Objetos (Objects).
2. Clique em Novo objeto personalizado (New Custom Object) e preencha a definição de objeto personalizado.

• Rótulo (Label): Item de linha (Line Item)

• Rótulo no plural (Plural Label) Itens de linha

• Nome do registro: Número do item de linha

• Tipo de dados (Data Type): Texto
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3. Na seção Recursos opcionais (Optional Features), selecione Permitir relatórios (Allow Reports) e clique em Salvar (Save).

Quero saber mais...
Você deve estar se perguntando por que Número do item de linha (Line Item Number) é um campo de texto se o que será
digitado é um número. Se os itens de linha são numerados, por que não torná-los um campo de numeração automática, como
as Declarações de fatura (Invoice Statements)? A resposta rápida é que é mais fácil usar texto ao trabalhar com registros, e este
tutorial pretende ser fácil.

Etapa 2: Adicionar um campo de quantidade
Cada item de linha precisa controlar a quantidade encomendada. Portanto, a próxima coisa que você precisa adicionar é um
campo Quantidade (Quantity). Lembre-se que o objeto Mercadorias (Merchandise) também tem um campo Quantidade
(Quantity) para controlar quantos itens estão em estoque. As etapas para criar o campo são idênticas.

1. Na página de detalhes de Item de linha (Line Item), role para baixo até Campos e relacionamentos personalizados (Custom
Fields and Relationships) e clique em Novo (New).

2. Em Tipo de dados (Data Type), selecione Número (Number) e clique em Avançar (Next).
3. Preencha os detalhes do campo:

• Rótulo de campo (Field Label): Quantidade (Quantity)

• Marque a caixa de seleção Obrigatório (Required).

4. Deixe os campos restantes com o valor padrão e clique em Avançar (Next), Avançar (Next) e depois em Salvar (Save).
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Etapa 3: Relacionar itens de linha à fatura
Agora que você tem todos os objetos que representam o modelo de dados, é necessário relacioná-los uns aos outros. Um item
de linha é relacionado a uma Declaração de fatura (Invoice Statement) (uma declaração consiste em vários itens de linha) e a
Mercadorias (Merchandise) (um item de linha recebe seu preço das mercadorias).

1. Na página de detalhes do objeto Item de linha (Line Item), role para baixo até a lista relacionada Campos e relacionamentos
personalizados (Custom Fields & Relationships) e clique em Novo (New).

2. No campo Tipo de dados (Data Type), selecione Relacionamento entre mestre e detalhes (Master-Detail
Relationship) e clique em Avançar (Next).

3. No campo Relacionado a (Related To) selecione seu objeto personalizado Fatura (Invoice) e clique em Avançar
(Next).

4. Aceite os valores padrão nas três telas subsequentes clicando em Avançar (Next).
5. Clique em Salvar e novo (Save & New).

Quero saber mais...
Uma maneira de encarar esses relacionamentos entre mestre e detalhes é considerar que a fatura agora é "proprietária" dos seus
itens de linha. Em outras palavras, agora uma fatura pode conter vários itens de linha. Um dos aspectos interessantes dos
relacionamentos entre mestre e detalhes é que eles oferecem suporte a campos de resumo de totalização, o que lhe permite
agregar informações sobre registros filho. Você usará esse recurso em um tutorial subsequente.

Etapa 4: Pesquisar itens de mercadoria
O outro tipo de relacionamento que você precisa implementar é chamado de pesquisa. Como o nome indica, o campo obtém
suas informações pesquisando-as dinamicamente em outro objeto. Como usou Salvar e novo (Save & New) na última etapa,
você já deve estar na caixa de diálogo Novo campo personalizado (New Custom Field).

1. No campo Tipo de dados (Data Type), selecione Relacionamento de Pesquisa (Lookup Relationship) e clique
em Avançar (Next).

2. No campo Relacionado a (Related To), selecione Mercadorias (Merchandise) e clique em Avançar (Next).
3. Verifique se sua tela está parecida com a imagem a seguir e, em seguida, clique em Avançar (Next).

4. Aceite os valores padrão nas telas subsequentes clicando em Avançar (Next) e novamente em Avançar (Next).

Workshop sobre Salesforce Platform | Etapa 3: Relacionar
itens de linha à fatura | 19

100: Criar um aplicativo e um banco de dados



5. Na tela final, desmarque as caixas de seleção de Layout de mercadorias (Merchandise Layout) e Anexar lista relacionada
a usuários (Append related list to users) (você não quer uma lista de itens de linha na página Mercadorias (Merchandise))
e clique em Salvar (Save).

Quero saber mais...
Neste ponto, você tem dois relacionamentos: um relacionamento entre mestre e detalhes, que permite que um registro de
fatura contenha muitos itens de linha, e um relacionamento de pesquisa que relaciona um determinado item de linha a um
item de mercadoria. Contemple. Relaxe. Você mereceu.

Etapa 5: Testar o aplicativo
Como você viu no tutorial anterior, a plataforma gera automaticamente uma interface do usuário para os objetos que você cria
para que os registros possam ser sejam visualizados, editados, excluídos e atualizados. Como você também relacionou os objetos,
a interface do usuário também fornece uma maneira de navegar entre registros relacionados. Para ver como tudo isso funciona,
você criará mais um registro de fatura.

1. Clique na guia Faturas (Invoices) e depois em Novo (New) e Salvar (Save).
2. Observe que há um botão para criar um Novo item de linha (New Line Item). Clique nele.

3. Em Número do item de linha (Line Item Number), digite 1.
4. Em Quantidade (Quantity), digite 2.
5. No campo Mercadorias (Merchandise), digite as primeiras letras de laptop e clique no ícone Localizar (Find).
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6. Clique em Laptop e depois em Salvar (Save).

Quero saber mais...
Se estiver familiarizado com os produtos no seu inventário, você poderá digitar as letras iniciais de um item de mercadoria e
clicar em Salvar (Save). Não é necessário clicar no ícone Localizar (Find), porque o sistema localiza automaticamente a
mercadoria e a adiciona quando você salva o registro. Há muitas funcionalidades incorporadas!

Etapa 6: Visualizar o esquema
Agora você tem três objetos personalizados, vários campos e dois tipos de relacionamentos. Se você tem tudo isso em sua
cabeça, ótimo. No entanto, para a maioria das pessoas, este é o momento ideal para recorrer ao velho ditado: "uma imagem
vale mais que mil palavras".

1. Clique em Configuração (Setup) e, na seção Configuração do aplicativo (App Setup), clique em Criador de esquemas
(Schema Builder).

2. No painel esquerdo, clique em Limpar tudo (Clear All) para remover os objetos padrão do esquema.
3. Marque as caixas de seleção de Mercadorias (Merchandise), Fatura (Invoice) e Item de linha (Line Item).
4. Clique em Layout automático (Auto-Layout) para organizar os objetos no diagrama. Se necessário, ajuste manualmente

o layout.
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O Criador de esquemas (Schema Builder) representa seus objetos, campos e relacionamentos em um diagrama padrão de
relacionamentos entre entidades. Em um relacionamento, o "pé de galinha" na extremidade da linha informa qual é o lado
"muitos" em um relacionamento de um para muitos (uma fatura pode conter vários itens de linha).

Nota:  O Criador de esquemas (Schema Builder) não serve apenas para visualizar o seu esquema. Ele também oferece
suporte a desenvolvimento de arrastar e soltar para a criação de novos objetos e campos. Entretanto, diferentemente
dos assistentes usados até agora, tudo o que você cria no Criador de esquemas (Schema Builder) é invisível aos usuários.
É necessário definir a visibilidade do campo e configurar os layouts de página para que os novos objetos e campos se
tornem acessíveis. A visibilidade do campo e os layouts de página serão abordados em tutoriais subsequentes.

Resumo
Neste ponto, você criou três objetos personalizados: Mercadorias (Merchandise), Fatura (Invoice) e Item de linha (Line Item).
Em cada um desses objetos você criou campos personalizados para representar texto, números e valores monetários. Dois desses
campos têm valores gerados pelo sistema: a lista de opções Status (Status), cujo valor padrão é Aberto (Open); e o campo
Invoice_Number, cujo valor é atribuído automaticamente pelo tipo de dados Numeração automática (Auto-number). Você
também criou campos definidos pelo usuário, como a Quantidade (Quantity) inserida para cada item de linha. Finalmente,
você expandiu o modelo de dados básico com a criação de dois campos que recebem seus valores de outros objetos – os campos
de relacionamento que foram criados neste tutorial.

O relacionamento entre mestre e detalhes permite agregar informações, de modo que cada fatura possa conter vários itens de
linha. O relacionamento de pesquisa permite extrair conteúdo dinâmico, de modo que cada item de mercadoria em um item
de linha receba um preço automaticamente. Os relacionamentos também fornecem benefícios adicionais. Você pode somar
os preços de todos os itens de linha da fatura e gerar um total geral para a fatura e, também, navegar até os registros relacionados
em uma interface do usuário. No próximo tutorial, você aprenderá a fazer isso declarativamente, e, mais adiante, também com
código. Vamos em frente!

Workshop sobre Salesforce Platform | Resumo | 22100: Criar um aplicativo e um banco de dados



110: Personalizar uma interface do usuário

Nível: Principiante; Duração: 30 a 40 minutos

Neste ponto, você já sabe como criar um aplicativo básico e como fazer outras coisas, como criar e relacionar objetos, adicionar
fórmulas, adicionar validação e personalizar a interface de usuário padrão. Neste tutorial, você dará um passo adiante e aprenderá
técnicas avançadas de desenvolvimento de apontar e clicar para aprimorar ainda mais o banco de dados subjacente e a interface
do usuário.

Criar modos de exibição de dados
Nível: Principiante; Duração: 5 minutos

Uma guia de objeto personalizado em um aplicativo é um elemento de navegação que, quando clicado, exibe dados do objeto
em questão. Por exemplo, ao clicar em Faturas (Invoices) no aplicativo Warehouse (Armazém), você vê um modo de exibição
de lista padrão das faturas que foram acessadas mais recentemente. Este tutorial lhe ensinará mais sobre os modos de exibição
e sobre como criar modos de exibição personalizados para necessidades específicas.

Etapa 1: Exibir uma lista de faturas
Observe como o modo de exibição Todas (All) classifica os registros em ordem alfabética e fornece controles de navegação
para listas extensas. Portanto, sem ter que fazer mais nada, você já tem vários modos de exibição padrão que produzem listas
de faturas. Mas, e se você precisasse de um modo de exibição personalizado? Sem problema.

1. Selecione o aplicativo Warehouse (Armazém) e clique na guia do objeto personalizado Faturas (Invoices). Por padrão, o
modo de exibição Faturas recentes (Recent Invoices) mostra os registros acessados mais recentemente — observe a lista
de opções no canto superior direito da tela. Você pode atualizar a exibição alterando a lista para Criados recentemente
(Recently Created) e várias outras opções.

2. Clique em Ir (Go) para alternar entre o modo de exibição Faturas recentes (Recent Invoices) e a lista Todas (All), com
todas as faturas.
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Observe como o modo de exibição Todas (All) classifica os registros em ordem alfabética e fornece controles de navegação
para listas extensas.

Quero saber mais...
Sem ter que fazer mais nada, você já dispõe de vários modos de exibição predefinidos que produzem listas de faturas, com
navegação e classificação. Mas, e se você precisasse de um modo de exibição personalizado — por exemplo, para ver somente
as faturas encerradas? Sem problema.

Etapa 2: Criar um novo modo de exibição
Nesta etapa, você criará um modo de exibição personalizado que mostra apenas as faturas com status Fechado (Closed).

1. Na página Faturas: Início (Invoices:Home), clique em Criar novo modo de exibição (Create New View) e especifique
o nome Faturas fechadas (Closed Invoices).

2. Exiba todas as faturas que você pode acessar e especifique um critério de filtro: Status (Status) igual a Fechado (Closed).

3. Um modo de exibição personalizado mostra apenas os campos selecionados por você. Atualize a lista Campos selecionados
(Selected Fields) de Fatura (Invoice) com apenas Número (Number), Status (Status) e Data da última
modificação (Last Modified Date).
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4. Selecione Visível apenas para mim (Visible only to me) e clique em Salvar (Save).

Quero saber mais...
Observe que você restringiu a visibilidade desse modo de exibição. Esse é um recurso muito importante, porque permite criar
modos de exibição de dados para todas as pessoas em sua empresa, para grupos de pessoas ou que só você pode ver.

Etapa 3: Testar o aplicativo
Nesta etapa, você criará um modo de exibição personalizado que mostra apenas as faturas com status Fechado (Closed).

1. Para acessar o novo modo de exibição de faturas fechadas a partir de qualquer lugar no aplicativo, clique na guia Faturas
(Invoices), selecione Faturas fechadas (Closed Invoices) e clique em Ir (Go).

2. Quando sua tela for atualizada, talvez você não tenha nenhuma fatura no novo modo de exibição Faturas fechadas (Closed
Invoices) — se isso acontecer, é porque o status de todas as suas faturas é Aberto (Open). Nesse caso, edite uma ou mais
faturas e altere seu status para Fechado (Closed). Agora volte ao modo de exibição de faturas fechadas e constate o poder
dos modos de exibição personalizados.
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Quero saber mais...
Neste ponto, talvez você esteja pensando que os modos de exibição são exibições somente para leitura dos dados de um objeto
personalizado. Não é bem assim. No novo modo de exibição Faturas fechadas (Closed Invoices), vá até o campo Status (Status)
de uma fatura específica. Observe que um ícone de lápis aparece, indicando que o campo é editável "in-line" diretamente do
modo de exibição. Clique duas vezes em Status (Status) e o aplicativo lhe fornecerá uma maneira de editar o campo.

Modificar um layout de página
Nível: Principiante; Duração: 20 a 30 minutos

Em Criar modos de exibição de dados na página 23, você aprendeu a criar uma exibição personalizada para listas de dados.
No entanto, você também pode personalizar o que está na página de detalhes de um registro específico, ou o layout da página.
Clique em uma fatura e examine o layout de página padrão para todas as faturas, que deve ser semelhante ao seguinte:
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Este tutorial lhe ensinará mais sobre layouts de página e como modificá-los.

Etapa 1: Abrir o Editor do layout de página (Page Layout Editor)
Existem várias maneiras de editar um layout de página.

• Quando estiver na página que deseja modificar, clique em Editar layout (Edit Layout).
• No menu de Acesso Rápido (Quick Access) à direita, selecione Editar layout (Edit Layout).
• A partir de qualquer lugar, clique em Configuração (Setup) > Criar (Create) > Objetos (Objects), clique no objeto cujo

layout você deseja alterar, role para baixo até a seção Layouts de página (Page Layouts) e clique em Editar (Edit) ao lado
do layout que deseja editar.

Etapa 2: Compreender um layout de página
Observe que o próprio editor tem uma seção superior e uma inferior: a seção superior é uma caixa de ferramentas retrátil
(realçada na imagem a seguir) e a inferior é um painel de visualização de layout de página. Quando você rolar a página para
baixo, observe que a caixa de ferramentas o acompanha, facilitando a edição de páginas mais longas.
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No layout de página propriamente dito, observe que a página possui várias seções que organizam informações relacionadas.

• O Painel de destaques (Highlights Panel) é útil para exibir informações-chave instantaneamente, bem na parte superior
da página.

• Na parte superior de Detalhes da fatura (Invoice Detail), observe a área para botões padrão (Editar, Excluir, etc.) e botões
personalizados.

• A seguir vem Detalhes da fatura (Invoice Details), que possui três seções padrão:
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A seção Informações (Information) geralmente contém campos que podem ser manipulados pelos usuários em algum
momento durante o ciclo de vida (criação e atualizações) de um registro. Por padrão, essa seção possui duas colunas
para campos.

◊

◊ A seção Informações do sistema (System Information) contém campos que são mantidos automaticamente pela
plataforma e não podem ser editados pelos usuários. Essa seção também tem um layout de duas colunas.

◊ A seção Links personalizados (Custom Links) geralmente contém links de navegação personalizados.

• Abaixo de Detalhes da fatura (Invoice Details) há uma lista relacionada para itens de linha relacionados.

Você pode fazer muitas alterações no layout da página. Experimente estas etapas rápidas para aprender:

1. Passe o mouse sobre um título de seção. Observe que o ponteiro muda, indicando que você pode arrastar e soltar a seção
em uma nova posição em relação às outras seções.

2. Passe o mouse sobre o canto superior direito de qualquer seção. Observe que dois botões aparecem: um para remover a
seção (não clique nele!) e outro para editar suas propriedades. Vá em frente e clique em Propriedades da seção (Section
Properties) (o ícone de chave inglesa). Observe que agora você pode editar o nome da seção (apenas para seções não padrão),
quando o cabeçalho da seção será exibido, o layout da seção (uma ou duas colunas) e a ordem de deslocamento entre os
campos da seção usando a tecla de tabulação. Clique em Cancelar (Cancel).

Etapa 3: Reorganizar os campos em um layout de página
Nesta etapa, você fará algumas mudanças simples na área Detalhes da fatura (Invoice Detail) do layout de página.

1. Clique em Propriedades da seção (Section Properties) da seção Informações (Information) (se esqueceu como fazer isso,
veja acima) e altere o layout da seção para uma coluna.

2. Arraste o campo Proprietário (Owner) acima do campo Status (Status). Quando você terminar, a área Detalhes da fatura
(Invoice Detail) deverá ter uma aparência semelhante à da tela a seguir.
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Etapa 4: Adicionar campos à lista relacionada
Como está agora, a lista relacionada de Itens de linha (Line Items) não é muito informativa — ela só contém os números dos
itens de linha. Nesta etapa, você melhorará a lista relacionada adicionando alguns campos novos.

1. Clique em Propriedades da lista relacionada (Related List Properties) (o ícone de chave inglesa acima da seção Itens de
linha), adicione Mercadorias (Merchandise) e Quantidade (Quantity) à lista Campos selecionados (Selected Fields) e
clique em OK. Quando você voltar ao editor de layout de página, a visualização da lista relacionada deverá ser semelhante
à da tela a seguir.

2. Isso é tudo — você acabou de modificar o layout da página. Na parte superior da página, na caixa de ferramentas, clique
em Salvar (Save).

Etapa 5: Testar o aplicativo
Verifique o resultado do seu trabalho:

1. Clique na guia Faturas (Invoices) para voltar ao seu aplicativo e, em seguida, acesse qualquer fatura.
2. Observe os campos reorganizados na área Detalhes da fatura (Invoice Detail) e os novos campos na seção Itens de linha

(Line Items) relacionada. Muito bem! E tudo isso sem digitar uma única linha de código.

Etapa 6: Editar um layout de minipágina
Quando você estiver no aplicativo Warehouse, observe a barra lateral Itens recentes (Recent Items). Especificamente, passe o
mouse sobre uma fatura recente e observe como é exibido um pop-up de minipágina com uma visualização das informações
da fatura. Veja abaixo — não é muito informativo, certo?
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É fácil alterar também esse layout padrão de minipágina.

1. Volte ao editor de layout de página de Fatura (Invoice) e clique em Layout de minipágina (Mini Page Layout) na parte
superior da caixa de ferramentas.

2. Adicione os campos a serem mostrados. Por exemplo, depois que você adicionar os campos Número da fatura (Invoice
Number), Proprietário (Owner) e Status (Status) ao layout da minipágina, o pop-up aprimorado deverá ser semelhante ao
que é mostrado na imagem a seguir.

Ativar a colaboração social

Nível: Principiante; Duração: 5 a 10 minutos

Os usuários podem seguir os registros de Mercadorias e colaborar neles usando o Chatter. Quando você está seguindo um
registro, a plataforma lhe envia automaticamente notificações sobre atualizações. O feed do registro torna-se um log em
progresso no qual os usuários podem postar comentários, anexar arquivos ou links ou colaborar com o registro de dados.

Se você examinar o layout padrão da página Fatura (Invoice) no aplicativo Warehouse, a colaboração social não estará disponível.
Por que não? Quando você criou o aplicativo Warehouse, o assistente de aplicativo automaticamente ativou o rastreamento
de feed no objeto original — no caso, Mercadorias (Merchandise). Entretanto, para novos objetos personalizados, a plataforma
não ativa o rastreamento de feed por padrão. Porém, você pode ativar essa funcionalidade facilmente em apenas um ou dois
minutos e sem qualquer codificação.

Etapa 1: Examinar o layout da página Mercadorias (Merchandise)
Veja como Mercadorias já tem um feed.

1. Clique na guia Mercadorias (Merchandise).
2. Clique em qualquer item de mercadoria e examine o layout da página Mercadorias. Observe que a metade superior da

página é dedicada à colaboração social. Você pode acompanhar um item de mercadoria, anexar arquivos e postar links úteis.
Você quer essa mesma funcionalidade para faturas.
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Etapa 2: Ativar a colaboração em faturas
Para ativar o rastreamento de feed:

1. Na área Configuração (Setup), insira feed na caixa Busca rápida (Quick Find).
2. Clique em Rastreamento de feed (Feed Tracking).
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3. Observe que dois campos estão sendo rastreados para Mercadorias. Examine o seu objeto Fatura (Invoice) e observe que
nenhum campo está sendo rastreado.

4. Para ativar o rastreamento de feed em Fatura (Invoice), clique em Fatura (Invoice), selecione Ativar rastreamento de feed
(Enable Feed Tracking), selecione Status (Status) e clique em Salvar (Save).

Etapa 3: Testar o aplicativo
Agora que você terminou de modificar o layout da página Fatura (Invoice), dê uma olhada no resultado.

1. Clique na guia Faturas (Invoices), clique na página de detalhes de uma fatura e observe que o feed do Chatter para uma
fatura agora está disponível.

2. Você pode colaborar nessa fatura clicando em Seguir (Follow). Agora, se você atualizar uma fatura (alterando-a de Fechada
(Closed) para Aberta (Open), por exemplo), tudo o que acontecer no status da fatura aparecerá automaticamente no
seu feed do Chatter e no feed de qualquer outra pessoa que esteja seguindo essa fatura.

Quero saber mais...
Este tutorial apenas menciona brevemente o Chatter, concentrando-se nos feeds para um objeto personalizado. No menu do
aplicativo no canto superior direito, selecione Chatter do Salesforce (Salesforce Chatter) para exibir uma visualização centrada
em feeds dos dados na sua organização. O aplicativo Chatter lhe permite colaborar com segurança com outros usuários na sua
organização — uma espécie de Facebook particular e seguro apenas para você e seus colegas.
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Criar um relatório
Nível: Principiante; Duração: 15 minutos

Quando você criou o aplicativo Warehouse (Armazém) com o assistente de Início rápido do aplicativo (App Quick Start),
uma guia Relatórios (Reports) foi incluída automaticamente no aplicativo. A guia Relatórios (Reports) é o ponto de partida
para exibir, criar, modificar e agendar todos os dados que você precisa ver agora ou em algum intervalo predeterminado.

Você quer ver uma lista de todos os itens no armazém, com o número de itens em estoque, e receber essas informações todos
os dias úteis pela manhã? Este tutorial mostra como é simples fazer coisas como essa com cliques, e não código.

Etapa 1: Visita guiada à guia Relatórios (Reports)
1. Em sua organização DE, selecione o aplicativo Armazém (Warehouse) e clique na guia Relatórios (Reports).
2. Você deverá ver uma janela pop-up com um convite para uma visita guiada à nova guia Relatórios (Reports). Clique em

Iniciar visita (Start Tour) e siga as instruções. (Se você já criou um relatório anteriormente e dispensou a visita guiada,
clique em Visita guiada (Guided Tour) no lado direito da página.)

Etapa 2: Criar um relatório simples
Nesta etapa, você criará um relatório tabular simples que mostra todos os itens de mercadoria em seu armazém e o número de
unidades em estoque. Os relatórios tabulares apresentam dados em linhas e colunas simples, de maneira muito semelhante a
uma planilha. Eles podem ser usados para mostrar resumos de coluna, como total, média, máximo e mínimo.

1. Clique em Novo relatório (New Report).
2. Na caixa Busca rápida (Quick Find), insira Mercadorias (Merchandise) e, na pasta Outros relatórios (Other

Reports), escolha Mercadorias (Merchandise).
3. Clique em Criar (Create).
4. Outra visita guiada lhe será oferecida. Clique em Iniciar visita (Start Tour) e siga novamente até o final.
5. No editor de relatórios, observe que já existem campos com o nome Mercadorias (Merchandise). Isso é prático, porque

você só precisará de mais um campo: a quantidade de cada item. Arraste o campo Quantidade (Quantity) da lista de
campos à esquerda e solte-o sobre o painel à direita da mercadoria.
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Isso é tudo, seu novo relatório está pronto para ser usado!

Quero saber mais...
• Clique nos cabeçalhos de coluna para alternar entre ordem crescente e decrescente. A área Totais gerais (Grand Totals)

do relatório indica a contagem de registros e os resumos escolhidos por você. Clique em Personalizar (Customize) para
fazer alterações adicionais nesse relatório.

• Você pode continuar clicando até chegar aos registros de dados que estão sendo incluídos no relatório, uma característica
encontrada em todos os relatórios do Salesforce. Por exemplo, clique no nome de qualquer registro de mercadoria listado
no relatório para exibir sua página de detalhes.

• As configurações de compartilhamento de uma pasta de relatório determinam quem pode acessar os relatórios nessa pasta.
Clique em Editar (Edit) na pasta na guia Relatórios (Reports) para modificar as configurações. Embora não possa conceder
acesso a usuários individuais, você pode compartilhar a pasta com Grupos públicos (Public Groups), Funções (Roles) ou
Funções e subordinados (Roles and Subordinates). Para obter mais informações, procure por "Gerenciamento de pastas"
na ajuda on-line.

• Você pode selecionar a guia Relatórios (Reports) para voltar aos seus relatórios a qualquer momento. Selecione a pasta
Relatórios de mercadorias (Merchandise Reports) e clique em Ir (Go).

Etapa 3: Salvar e executar o seu relatório
Você pode fazer coisas muito complexas com relatórios, mas este relatório não precisa de mais nada. Como você logo verá,
mesmo um relatório simples como esse lhe proporciona bastante funcionalidade.

1. Clique em Salvar (Save) e dê ao seu relatório um nome significativo, como Mercadorias em estoque (Merchandise
in Stock).

2. Na lista suspensa Pasta de relatórios (Report Folder), selecione Relatórios públicos não arquivados (Unfiled Public
Reports). Novamente, você pode ver como a plataforma possui recursos de segurança incorporados. Como esse é um
relatório genérico, você pode colocá-lo na pasta pública para ser acessado por outras pessoas.

3. Clique em Salvar e executar relatório (Save and Run Report).
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Etapa 4: Testar o aplicativo
Seu relatório deve ser executado agora (se não for executado, clique em Relatórios (Reports) > Relatórios não arquivados
(Unfiled Reports) e, em seguida, clique no nome do relatório). Ao executar um relatório, você dispõe de uma grande quantidade
de recursos já incorporados. Dê uma olhada.

1. Clique em Resumir informações por (Summarize Information by) para resumir o relatório com base em qualquer campo
no objeto Mercadorias (Merchandise). Por exemplo, você poderia resumir com base no Nome do proprietário (Owner
Name) para ver quem inseriu cada item de mercadorias, bem como a contagem.

2. Clique em Mostrar (Show) e você poderá executar o relatório de modo que ele mostre apenas suas mercadorias, as
mercadorias da sua equipe ou todas as mercadorias.

3. Na seção Cronograma (Time Frame), você pode optar por executar esse relatório com base na data de criação, de modificação
ou de última atividade e também escolher o intervalo de datas.

4. Clique na lista suspensa Executar relatório (Run Report) para escolher se o relatório deverá ser executado agora ou em
alguma data futura. Se você optar pela segunda alternativa, terá que dar mais alguns cliques para fazer com que o relatório
lhe seja enviado por e-mail diariamente ou de qualquer outra maneira que você deseje.

5. Se não quiser ver tudo, você pode Ocultar detalhes (Hide Details).
6. Clique em Personalizar (Customize) para fazer alterações no relatório. Você retornará à familiar interface de arrastar e

soltar usada para criar o relatório.
7. E, finalmente, você pode exportar o relatório como um documento impresso, planilha ou arquivo CSV.

Etapa 5: Aprimorar o relatório
Existem muitas maneiras de aprimorar relatórios sem codificação. Por exemplo, tente adicionar um campo de grupo no relatório
para derivar informações úteis adicionais dos dados de cada registro, ajudando-o a se concentrar no que é importante. Em
seguida, tente adicionar um campo Status (Status) ao relatório para lhe mostrar instantaneamente se a quantidade atual de cada
registro de mercadoria é OK, Repor (Reorder) ou Crítica (Critical).

1. Clique em Relatórios (Reports).
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2. No relatório Mercadorias em estoque (Merchandise in Stock), escolha a ação Editar (Edit).
3. Em seguida, clique na seta para baixo à direita do campo Quantidade (Quantity) na visualização do relatório e clique em

Agrupar este campo (Bucket this Field).
4. Em Nome do campo de grupo (Bucket Field Name), digite Status (Status).
5. Na área Definir intervalos (Define Ranges), crie um intervalo que seja inferior a 200 e chame-o de Crítico (Critical).
6. Adicione outro intervalo entre 200 e 500 e chame-o de Repor (Reorder).
7. Finalmente, se houver mais de 500, chame isso de OK.
8. Certifique-se de que o formulário Editar campo de grupo (Edit Bucket Field) tem a mesma aparência da tela a seguir e

clique em OK.

9. Há um último detalhe. Na visualização do relatório, clique na seta para baixo ao lado do campo Status (Status), clique em
Agrupar por este campo (Group by this Field) e clique em Salvar (Save).

10. Quando você terminar, a visualização do relatório deverá ter a mesma aparência da tela a seguir.

11. Salve e execute o novo relatório. Com apenas alguns cliques, você adicionou algumas informações derivadas e agrupamentos
que ajudam a priorizar a sua atenção.
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Quero saber mais...
Para saber mais sobre campos de grupo, clique em Ajuda para esta página (Help for this Page), Visão geral de agrupamento
(Bucketing Overview) e Assistir a uma demonstração (Watch a Demo).

Criar um painel
Nível: Principiante; Duração: 15 minutos

Os painéis no Salesforce são como um painel no seu carro, mostrando informações importantes instantaneamente. Os painéis
podem mostrar dados em gráficos, medidores, tabelas, métricas ou páginas do Visualforce. Naturalmente, você pode personalizar
os painéis para mostrarem exatamente o que você quer.

Neste tutorial, você criará um novo painel que é alimentado pelo relatório criado no tutorial anterior.

Etapa 1: Criar um novo painel
Crie um novo painel para o aplicativo Warehouse, alimentado pelo relatório Mercadorias em estoque (Merchandise in Stock)
que você criou no tutorial anterior.

1. Clique na guia Relatórios (Reports) e depois em Novo painel (New Dashboard).
2. Clique em Visita guiada (Guided Tour) e depois em Tutorial em vídeo (Video Tutorial) para se familiarizar com o editor

e com os painéis em geral.
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3. Quando terminar as visitas guiadas, clique na guia Componentes (Components) do editor e, em seguida, arraste o
componente Gráfico de barras verticais (Vertical Bar Chart) e solte-o na primeira coluna do novo painel.

4. Agora clique na guia Origens de dados (Data Sources) e, sob Relatórios (Reports) > Relatórios públicos não arquivados
(Unfiled Public Reports), arraste seu relatório e solte-o sobre o novo componente Gráfico de barras verticais (Vertical Bar
Chart) que está no painel.

Etapa 2: Adicionar um componente de gráfico de pizza
Essa foi muito fácil. Que tal adicionar outro tipo de componente de painel, só por diversão?

1. Repita as etapas anteriores, mas desta vez use um componente Gráfico de pizza (Pie Chart) na segunda coluna.
2. Em seguida, clique em Remover esta coluna (Remove this column) (o ícone X) no cabeçalho da terceira coluna para remover

essa coluna não utilizada do layout. Quando você terminar, a visualização do painel deverá ter uma aparência semelhante
à que é mostrada a seguir.
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3. Clique em Salvar (Save), especifique o nome Visão geral das mercadorias (Merchandise Overview)
para o painel e clique em Salvar (Save).

Etapa 3: Testar o aplicativo
1. Feche o editor e, no diálogo pop-up, escolha Salvar e fechar (Save and Close). O painel será executado automaticamente

quando você sair do editor. Seu painel deverá ter uma aparência semelhante ao que é mostrado na imagem a seguir.

2. Para acessar o painel a qualquer momento, clique na guia Relatórios (Reports) ou Painel (Dashboard) no aplicativo
Warehouse.

Etapa 4: Adicionar o painel à sua página inicial
Painéis são uma combinação perfeita para a sua página inicial. Para adicionar o novo painel à sua página inicial, você terá
primeiramente que ativar os painéis no layout da página inicial.

1. Volte à Configuração (Setup).
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2. Em Configuração do aplicativo (App Setup), clique em Personalizar (Customize) > Início (Home) > Layouts da página
inicial (Home Page Layouts).

3. Clique em Editar (Edit) no layout padrão da página inicial.
4. Ative Instantâneo do painel (Dashboard Snapshot) e clique em Avançar (Next).
5. Mova Instantâneo do painel (Dashboard Snapshot) para o topo da lista Coluna larga (direita) [Wide (Right) Column]

e clique em Salvar (Save).
6. Agora personalize sua página inicial como descrito a seguir.

a. Em Configuração pessoal (Personal Setup), clique em Minhas informações pessoais (My Personal Information) >
Alterar minha exibição (Change My Display).

b. Em Personalizar minhas páginas (Customize My Pages), selecione Início (Home) e clique em Personalizar minhas
páginas (Customize My Pages).

c. Em Instantâneo do painel (Dashboard Snapshot), selecione o painel Visão geral das mercadorias (Merchandise
Overview) e clique em Salvar (Save).

7. Para ver os resultados, clique na guia Início (Home). A aparência deve ser semelhante à da tela a seguir.

Quero saber mais...
• Quando você define um usuário de execução para um painel, ele é executado usando as configurações de segurança desse

usuário individual específico. Todos os usuários com acesso ao painel veem os mesmo dados, independentemente de suas

configurações de segurança pessoais. Para definir o usuário de execução, clique em  ao lado do campo Exibir painel
como (View dashboard as).

• Os painéis podem ser atualizados manualmente ou por agendamento e podem ser entregues por e-mail.
• Um painel só será atualizado automaticamente se você o configurar para fazer isso. Cada vez que você visualiza um painel,

ele indica no canto superior direito quando foi sua última atualização. Para atualizar os dados no painel, clique em Atualizar
(Refresh).

• Experimente adicionar um filtro ao editar o painel clicando em Adicionar filtro (Add Filter). Os dados do painel são
exibidos de diferentes maneiras com base nas condições do filtro. Até três filtros podem ser adicionados por painel, com
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até dez condições por filtro. Por exemplo, você pode filtrar todo o painel com base no campo Declaração de fatura:
Status (Invoice Statement: Status). Isso lhe mostrará o total de mercadorias vendidas e as vendas diárias
para cada status de fatura. Em vez de filtrar no nível de relatório, você pode manipular diretamente os dados do painel.

Ganhe mobilidade com o Salesforce Touch

Qualquer desenvolvedor do Salesforce é um desenvolvedor para dispositivos móveis com o Salesforce Touch. Salesforce Touch
é um aplicativo móvel nativo para tablets e smartphones que exibe seus objetos personalizados, layouts de página e outros
elementos do aplicativo criados por você na interface de usuário da Web. Crie seu aplicativo no Salesforce e ganhe mobilidade
instantânea.

Fazer download e executar o Salesforce Touch
Para adquirir mobilidade, basta fazer download do aplicativo Salesforce Touch para o seu dispositivo móvel e executá-lo.
Enquanto você avança nestes tutoriais, efetue login periodicamente no aplicativo Touch e confira a versão móvel do seu
aplicativo!

1. No seu dispositivo móvel, vá até a loja de aplicativos.
2. Procure por Salesforce Touch e faça download do aplicativo.
3. Abra o aplicativo e use suas credenciais da Developer Edition para efetuar login no Salesforce.
4. No canto superior esquerdo, toque no ícone da nuvem e, em seguida, escolha o aplicativo Warehouse.
5. Toque na guia Mercadorias (Merchandise) e observe que você pode visualizar e editar seus vários produtos.
6. Pressione o menu no canto superior esquerdo e, desta vez, escolha Faturas (Invoices). Observe que você pode visualizar e

atualizar as faturas.

Workshop sobre Salesforce Platform | Ganhe mobilidade com
o Salesforce Touch | 42

110: Personalizar uma interface do usuário



Workshop sobre Salesforce Platform | Fazer download e
executar o Salesforce Touch | 43

110: Personalizar uma interface do usuário



120: Adicionar lógica de aplicativo com cliques, e não
código

Nível: Principiante; Duração: 30 a 40 minutos

Neste ponto, você já sabe como criar um aplicativo básico e como fazer outras coisas, como criar e relacionar objetos, adicionar
fórmulas, adicionar validação e personalizar a interface de usuário padrão. Neste conjunto de tutoriais, você dará um passo
adiante e aprenderá técnicas avançadas de desenvolvimento de apontar e clicar para aprimorar ainda mais o banco de dados
subjacente e a interface do usuário.

Automatizar uma atualização de campo usando um fluxo
de trabalho

Nível: Principiante; Duração: 10 a 15 minutos

Sua empresa pode operar mais eficientemente com procedimentos internos padronizados e processos de negócios automatizados.
Em seu aplicativo do Salesforce, você pode usar regras de fluxo de trabalho para automatizar procedimentos e processos. As
regras de fluxo de trabalho desencadeiam ações (como alertas por e-mail, tarefas, atualizações de campos e mensagens de saída)
com base em acionadores temporais, critérios e fórmulas.

Preencher um campo automaticamente com um valor padrão é uma regra de negócios comum. Lembre-se que você já fez algo
parecido usando um campo de pesquisa (Lookup) em dois objetos relacionados. Um item de linha pode "pesquisar" mercadorias
e oferecer ao usuário a possibilidade de escolher o item desejado. Mas e se, em vez de atribuir essa escolha ao usuário, o
preenchimento do campo fosse feito automaticamente? É quanto você precisaria de uma regra de fluxo de trabalho para que,
dependendo de diferentes condições, a plataforma pudesse preencher automaticamente o campo com o valor apropriado sem
intervenção do usuário.

Etapa 1: Examinar a página de detalhes de Item de linha
Para começar, examine rapidamente os objetos Fatura (Invoice) e Item de linha (Line Item), abordados em tutoriais anteriores.

1. Faça login na sua organização DE (se necessário), selecione o aplicativo Warehouse (Armazém) e clique na guia Fatura
(Invoice).

2. Clique em qualquer fatura e, em seguida clique na página de detalhes de um item de linha. Observe que não há um campo
de preço para cada item de linha.
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Neste tutorial, você criará um novo campo de item de linha chamado Preço unitário (Unit Price). Como você não
quer que os usuários criem seu próprio preço, e como o preço já está armazenado no objeto Mercadorias (Merchandise), você
pode preencher esse campo automaticamente usando um recurso engenhoso conhecido como regra de fluxo de trabalho.

Etapa 2: Criar um campo de preço unitário
As etapas da criação do novo campo Preço unitário (Unit Price) são basicamente as mesmas da criação do campo
Preço (Price) no objeto Mercadorias (Merchandise), exceto que desta vez o nome do campo é Preço unitário (Unit Price).

1. No menu de Acesso rápido (Quick Access) (a guia que surge como pop-up do lado direito da janela), passe o mouse sobre
Exibir campos (View Fields) e clique em +Novo (+New) para alternar do seu aplicativo para o assistente Novo campo
personalizado (New Custom Field), que faz parte do ambiente de desenvolvimento. (Se ainda não estiver no objeto Item
de linha (Line Item), clique em Configuração (Setup) > Criar (Create) > Objeto (Object). Em seguida, clique no objeto
Item de linha (Line Item) e, na seção Campos e relacionamentos personalizados (Custom Fields and Relationships), clique
em Novo (New).)

2. Como tipo de dados, selecione Moeda (Currency) e, em seguida, clique em Avançar (Next).
3. Preencha os detalhes do campo personalizado da seguinte maneira:

• Rótulo de campo (Field Label): Preço unitário (Unit Price)

• Comprimento (Length): 16

• Casas decimais (Decimal Places): 2

4. Deixe os campos restantes com o valor padrão clicando em Avançar (Next) nas telas subsequentes até que você possa
selecionar Salvar (Save).

5. Agora volte a uma fatura existente e adicione um novo item de linha. Observe que há um novo campo para Preço
unitário (Unit Price), mas ele tem que ser preenchido manualmente. Você corrigirá isso a seguir.
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Etapa 3: Criar uma regra de fluxo de trabalho
Para preencher automaticamente o novo campo Preço unitário (Unit Price), crie uma regra de fluxo de trabalho.

1. Clique em Configuração (Setup) > Criar (Create) > Fluxo de trabalho e aprovações (Workflow & Approvals) > Regras
de fluxo de trabalho (Workflow Rules).

2. Opcionalmente, leia a breve introdução, clique em Continuar (Continue) e depois em Nova regra (New Rule).
3. Selecione o objeto Item de linha (Line Item) e clique em Avançar (Next).
4. Como nome da regra, insira Preencher preço unitário (Populate Unit Price), e, no campo Descrição

(Description), digite algo como Preenche o campo Preço unitário (Unit Price) do objeto Item
de linha (Line Item) com o valor do campo Preço (Price) do objeto Mercadorias
(Merchandise).

5. Como critério de avaliação, selecione criado (created).
6. Como critério da regra, selecione Item de linha: Quantidade (Line Item: Quantity), clique na lista Operador (Operator)

e escolha maior ou igual e, no campo Valor (Value), digite 1.
7. Clique em Salvar e avançar(Save & Next).

Nota:  Faz sentido acionar essa regra de fluxo de trabalho apenas para itens de linha novos, porque na prática você
está atribuindo um valor de campo padrão quando cria um novo registro. Subsequentemente, os usuários poderão
ajustar livremente o preço da mercadoria em cada item de linha (por exemplo, para oferecer descontos).
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Etapa 4: Criar uma ação de fluxo de trabalho
Continuando, o próximo passo é atribuir uma ação à regra de fluxo de trabalho: atualizar automaticamente o campo Preço
Unitário (Unit Price).

1. Você deve estar na Etapa 3 de 3 do assistente de fluxo de trabalho. Clique na lista suspensa Adicionar ação de fluxo de
trabalho (Add Workflow Action) e selecione Nova atualização de campo (New Field Update).

2. No campo de nome, insira Copiar preço unitário (Copy Unit Price).
3. Na lista Campo a atualizar (Field to Update), selecione Item de linha (Line Item) e, em seguida, Preço unitário (Unit

Price).
4. Agora use uma fórmula para derivar o valor a ser colocado no campo. Selecione a opção Usar uma fórmula para definir o

novo valor (Use a formula to set the new value). Antes de continuar, confirme se sua tela é semelhante a esta:

5. Clique em Mostrar Editor de fórmula (Show Formula Editor) e, em seguida, em Inserir campo (Insert Field).
6. Na primeira coluna, escolha Item de linha (Line Item) >, na segunda coluna escolha Mercadorias (Merchandise) > e na

terceira coluna escolha Preço (Price).
7. Confirme se sua tela é semelhante à que é mostrada a seguir e clique em Inserir (Insert).
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8. Clique em Salvar (Save) e depois em Concluído (Done) para retornar à página de detalhes da nova regra de fluxo de
trabalho.

Quero saber mais...
Observe que a fórmula utiliza uma sintaxe nova: "Merchandise__r". Você já viu __c sendo usado, mas o que significa o __r?
Essa é a notação de objeto da plataforma para um campo que está relacionado a outro objeto. Você pode usar campos relacionados
para percorrer os relacionamentos entre objetos e acessar campos relacionados. No caso, a fórmula usa o relacionamento entre
o registro Item de linha (Line Item) e o objeto Mercadorias (Merchandise) para obter o valor de Preço (Price) no registro
Mercadorias (Merchandise) correspondente.

Etapa 5: Ativar a regra de fluxo de trabalho
Esta é uma etapa breve, mas importante. Por padrão, as regras de fluxo de trabalho não estão ativas.

1. Na página de detalhes da regra de fluxo de trabalho, clique em Ativar (Activate).

Quero saber mais...
Você se lembra quando criou uma regra de validação em Aplicar uma regra de negócios na página 52e a regra estava ativa por
padrão? As regras de fluxo de trabalho funcionam da maneira oposta e precisam estar ativadas. Por quê? Porque geralmente
você quer que as regras de validação operem o tempo todo — afinal, ninguém quer dados inválidos. Entretanto, você pode
desativar as regras de fluxo de trabalho ao executar processos de massa. Por exemplo, talvez você queira atualizar uma grande
quantidade de registros ao mesmo tempo e o acionamento da regra de fluxo de trabalho em cada vez não invalide os seus
processos. As regras de fluxo de trabalho também podem fazer coisas como enviar atualizações por e-mail, e você provavelmente
não quer enviar milhares de e-mail quando está fazendo uma simples mudança de preços.

Etapa 6: Testar o aplicativo
Agora teste o aplicativo revisado e veja como a nova regra de fluxo de trabalho implementa a sua lógica de negócios.

1. Clique na guia Faturas (Invoices) e crie uma nova fatura ou edite uma fatura existente.
2. Adicione um Novo item de linha (New Line Item) e, depois de escolher a mercadoria, clique em Salvar (Save).
3. Clique de volta na página de detalhes do novo item de linha e observe como a regra de fluxo de trabalho preencheu

automaticamente o campo Preço unitário (Unit Price) consultando o campo Preço (Price) da mercadoria que você selecionou.
Ótimo.
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Adicionar um campo de fórmula
Nível: Principiante; Duração: 5 a 10 minutos

Outra coisa que está faltando no objeto Item de linha (Line Item) é um campo Total de item de linha (Line Item Total) que
exiba o produto da quantidade de cada item de linha pelo respectivo preço unitário. Neste tutorial, você implementará essa
lógica de negócios comum criando um novo campo de fórmula no objeto Item de linha (Line Item) — novamente, sem escrever
uma única linha de código.

Etapa 1: Calcular um valor para cada item de linha
Na primeira etapa deste tutorial, você adicionará um novo campo calculado, chamado Total de item de linha (Line Item Total),
ao item de linha. Esse campo multiplicará o número de itens pelo preço, funcionando como um total para cada item de linha.

1. Clique em Configuração (Setup) > Criar (Create) > Objetos (Objects).
2. Clique no objeto Item de linha (Line Item) e, na lista relacionada Campos e relacionamentos personalizados (Custom

Fields & Relationships), clique em Novo (New).
3. Selecione Fórmula (Formula) e clique em Avançar (Next).
4. Em Rótulo de campo (Field Label), insira Total de item de linha (Line Item Total).
5. Em Tipo de retorno da fórmula (Formula Return Type), escolha Moeda (Currency) e clique em Avançar

(Next).

6. Clique na lista suspensa Inserir campo de mesclagem (Insert Merge Field) e escolha Preço unitário (Unit Price). Agora
você deve ver Unit_Price__c na caixa de texto.

7. Clique na lista suspensa Inserir operador (Insert Operator) e escolha Multiplicar (Multiply).
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8. Na lista suspensa Inserir campo de mesclagem (Insert Merge Field), selecione Quantidade (Quantity). Agora você deve
ver Unit_Price__c * Quantity na caixa de texto.

9. Clique em Avançar (Next), Avançar (Next) e Salvar (Save).

Quero saber mais...
O tipo de campo Fórmula (Formula) é ótimo para derivar automaticamente valores de campo a partir de outros valores, como
você fez aqui. A formula inserida foi bastante óbvia: uma multiplicação simples de dois valores de campo no mesmo registro.
Há também uma guia Fórmula avançada (Advanced Formula) que permite fazer muito mais com fórmulas.

Etapa 2: Testar o aplicativo
Para ver o novo campo de fórmula Total de item de linha (Line Item Total) em ação, você terá que criar um novo item de
linha.

1. Clique na guia Faturas (Invoices) e, em seguida, clique em uma fatura existente.
2. Adicione um novo item de linha, selecione um item de mercadoria e insira uma quantidade.
3. Salve o item de linha. Agora você pode ver o campo de fórmula em ação.

Adicionar um campo de resumo de totalização
Nível: Principiante; Duração: 5 a 10 minutos

Outra coisa que está faltando na fatura é um campo agregando todos os itens de linha em um total geral da fatura. Isso é fácil
de fazer quando os objetos estão em um relacionamento entre mestre e detalhes, porque você pode usar um campo de resumo
de totalização.
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Etapa 1: Calcular um total com um campo de resumo de
totalização

Agora que você tem o total para cada item de linha, faz sentido somá-los para obter o total da fatura. Como os itens de linha
têm um relacionamento entre mestre e detalhes com a declaração de fatura, você pode usar um campo de resumo de totalização
para calcular esse valor. Resumo de totalização é um tipo especial de campo que permite agregar informações sobre objetos de
detalhe (filhos) relacionados. No caso, você quer totalizar os valores de cada item de linha.

1. Volte à página do objeto personalizado Declaração de fatura (Invoice Statement) clicando em Configuração (Setup) >
Criar (Create) > Objetos (Objects) > Fatura (Invoice).

2. Na lista relacionada Campos e relacionamentos personalizados (Custom Fields & Relationships), clique em Novo (New).
3. Escolha Resumo de totalização (Roll-Up Summary) como tipo de dados e clique em Avançar (Next).
4. No campo Rótulo de campo (Field Label), insira Total da fatura (Invoice Total) e clique em

Avançar (Next).
5. Na lista Objeto resumido (Summarized Object), escolha Itens de linha (Line Items).
6. No campo Tipo de totalização (Roll Up Type), escolha Soma (Sum).
7. Na lista Campo a agregar (Field to Aggregate), escolha Total de item de linha (Line Item Total).
8. Depois de confirmar que sua tela é semelhante à que é mostrada a seguir, clique em Avançar (Next), Avançar (Next) e

Salvar (Save).

Etapa 2: Testar o aplicativo
Para ver o novo campo de fórmula Total da fatura (Invoice Total) em ação, você só precisa examinar uma fatura.

1. Clique na guia Faturas (Invoices) e, em seguida, clique em uma fatura existente.
2. Observe o nome campo Total da fatura (Invoice Total), que agrupa e totaliza os valores de todos os Totais de item de linha

(Line Item Totals) do objeto.
3. Para fazer o campo Total de item de linha (Line Item Total) aparecer na página de detalhes, você terá que editar o layout

da página. (Se ainda não fez isso, consulte Modificar um layout de página na página 26.) Quando isso for feito, o resultado
deverá ser semelhante ao da imagem a seguir.
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Aplicar uma regra de negócios
Nível: Principiante; Duração: 5 a 10 minutos

Via de regra, qualquer aplicativo comercial aplica regras para impedir que dados inválidos entrem no sistema. Sem essas regras,
as coisas podem ficar muito confusas com grande rapidez, porque os usuários podem não seguir essas regras por conta própria.
Neste tutorial, você aprenderá a aplicar uma regra de negócios básica no aplicativo Warehouse (Armazém): não é possível
encomendar zero itens ou uma quantidade negativa. Para fazer isso, você criará e testará uma regra de validação, tudo isso em
poucos minutos e sem qualquer codificação.

Etapa 1: Compreender a regra de negócios
Antes de começar, certifique-se de que você compreende claramente essa regra de negócios específica.

1. Em sua organização DE, selecione o aplicativo Warehouse (Armazém).
2. Clique na guia Fatura (Invoice), selecione uma fatura e examine um item de linha específico.
3. Faça algumas alterações no campo de quantidade do item de linha. Observe que um valor é obrigatório, mas pode ser

definido para qualquer número: 0, -10, 3.14159. Como você não quer que os usuários insiram dados inválidos (por exemplo,
números negativos), essa situação não é aceitável.
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Etapa 2: Criar uma regra de validação
A aplicação de regras de negócios básicas é fácil e não requer codificação.

1. Clique em Configuração (Setup) > Criar (Create) > Objetos (Objects) > Item de linha (Line Item), role para baixo até
a lista relacionada Regras de validação (Validation Rules) e clique em Novo (New).

2. Em Nome da regra (Rule Name), digite Validate_Quantity.
3. Opcionalmente, preencha o campo Descrição (Description). É uma boa prática documentar a lógica de negócios

para que outros desenvolvedores possam compreender facilmente a finalidade da regra. Observe também que há links úteis
para ajuda sobre a página.

4. Na área Fórmula de condição de erro (Error Condition Formula), você criará uma fórmula de condição de erro da regra
de validação para identificar quando a condição de erro é avaliada como VERDADEIRA.

a. Clique em Inserir campo (Insert Field) para abrir a janela pop-up Inserir campo (Insert Field).
b. Selecione Item de linha (Line Item) > na primeira coluna e Quantidade (Quantity) na segunda coluna.
c. Clique em Inserir.
d. Digite o símbolo de igual ou menor que (<=) para que a fórmula fique assim:

Quantity__c <= 0

5. Clique em Verificar sintaxe (Check Sintax) para se certificar de que não há erros. Se encontrar erros, corrija-os antes de
prosseguir.

6. No campo Mensagem de erro (Error Message), digite Você deve encomendar pelo menos um item.
7. Em Local do erro (Error Location), selecione Campo (Field) e, em seguida, selecione Quantidade

(Quantity) na lista suspensa.
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8. Clique em Salvar (Save).

Quero saber mais...
Examine rapidamente a página Detalhes da regra de validação (Validation Rule Detail). Observe que a nova regra de validação
está "Ativa (Active)", o que significa que no momento a plataforma está aplicando a regra. Em certas situações, pode ser útil
desativar a regra temporariamente (por exemplo, antes de carregar um grande volume de dados). Isso é fácil de fazer, basta
desmarcar a caixa Ativa (Active) (mas não faça isso agora).

Etapa 3: Testar o aplicativo
Agora que a regra está pronta e ativa, teste-a.

1. Clique na guia Faturas (Invoices) e selecione uma fatura existente.
2. Crie um Novo item de linha (New Line Item) e digite a quantidade –1.
3. Escolha um item de mercadoria, clique em Salvar (Save) e você verá a mensagem de erro que configurou para a regra.

4. Corrija o erro inserindo uma quantidade válida e clique em Salvar (Save).

Quero saber mais...
• Se você não viu a mensagem de erro, verifique novamente a fórmula de validação. A regra deve ser disparada quando a

condição for avaliada como VERDADEIRA.
• A fórmula neste tutorial é bastante simples, mas não se iluda. A sintaxe de fórmula da plataforma permite aplicar uma

ampla variedade de regras de negócios que incluam não apenas um objeto, mas também abranjam outros objetos relacionados.

Workshop sobre Salesforce Platform | Etapa 3: Testar o
aplicativo | 54

120: Adicionar lógica de aplicativo com cliques, e não código



Etapa 4: Modificar a regra de validação
Modifique a regra de validação existente para verificar o número de itens em estoque.

1. Clique em Configuração (Setup) > Criar (Create) > Objetos (Objects) > Item de linha (Line Item), role para baixo até
a lista relacionada Regras de validação (Validation Rules) e edite a regra Validate_Quantity.

2. Edite o campo Descrição (Description) para explicar que a regra não autorizará os usuários a encomendar mais
itens do que há em estoque.

3. Na área Fórmula de condição de erro (Error Condition Formula), comece delimitando a primeira regra com parênteses,
insira o operador lógico OR e, em seguida, adicione outro conjunto de parênteses, de modo que a condição de erro fique
com a seguinte aparência:

(Quantity__c <= 0) || ()

4. Clique entre o segundo conjunto de parênteses e clique em Inserir campo (Insert Field) para abrir a janela pop-up Inserir
campo (Insert Field).

5. Selecione Item de linha (Line Item) > na primeira coluna, Quantidade (Quantity) na segunda coluna e
clique em Inserir (Insert).

6. Digite ou insira o símbolo de maior que (>).
7. Clique em Inserir campo (Insert Field) e selecione Item de linha (Line Item) > na primeira coluna, Mercadorias

(Merchandise) > na segunda coluna e Quantidade (Quantity) na terceira coluna.
8. Clique em Inserir (Insert) e verifique se o código é semelhante a este:

(Quantity__c <= 0) || (Quantity__c > Merchandise__r.Quantity__c)

9. Clique em Verificar sintaxe (Check Sintax) para se certificar de que não há erros.
10. Finalmente, edite o campo Mensagem de erro (Error Message) para adicionar Você não pode encomendar mais

itens do que há em estoque e clique em Salvar (Save).

Quero saber mais...
Examine a fórmula que você criou.

• Merchandise__r — Como o objeto Mercadorias (Merchandise) é relacionado ao objeto Item de linha (Line Item), a
plataforma lhe permite navegar de um registro de Item de linha (Line Item) para um registro de Mercadorias (Merchandise);
é isso que Merchandise__r está fazendo.

• Quantity__c — Esse é o campo que você criou para rastrear a quantidade total de um registro de mercadoria em estoque.
• Merchandise__r.Quantity__c — Isso determina ao sistema que recupere o valor do campo Quantidade (Quantity)

no registro Mercadorias (Merchandise) relacionado.
• Quantity__c — Isso se refere ao campo Quantidade (Quantity) no registro atual (Item de linha (Line Item)).

Juntando tudo isso, a fórmula verifica se o estoque total da mercadoria em questão é menor que o número de unidades que
estão sendo vendidas. Conforme indicado na página Fórmula de condição de erro (Error Condition Formula), você deve
fornecer uma fórmula que seja verdadeira quando a mensagem de erro tiver que ser exibida, e essa fórmula é exatamente o que
você quer: ela só será verdadeira quando o total em estoque for menor que o número de unidades vendidas.

Etapa 5: Testar a nova regra
Agora que a regra modificada está em vigor, teste-a.

1. Clique na guia Faturas (Invoices) e selecione uma fatura existente.
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2. Crie um Novo item de linha (New Line Item) e digite a quantidade –6000.
3. Escolha um item de mercadoria, clique em Salvar (Save) e você verá a mensagem de erro que configurou para a regra.
4. Corrija o erro inserindo uma quantidade válida e clique em Salvar (Save).

Quero saber mais...
• Como você pode ver, fórmulas e regras de validação se combinam para criar uma lógica de negócios altamente poderosa

com um mínimo de esforço de desenvolvimento.
• Para obter uma lista de exemplos de regras de validação, não deixe de ler Exemplos de regras de validação (Examples of

Validation Rules): (https://na1.salesforce.com/help/doc/en/salesforce_useful_validation_formulas.pdf.

Criar um fluxo
O Fluxo de trabalho visual (Visual Workflow) lhe permite criar aplicativos, conhecidos como fluxos, para guiar os usuários
através das telas de coleta e atualização de dados. Você pode criar fluxos visualmente usando o recurso de arrastar e soltar da
interface do usuário do Designer de fluxo (Flow Designer) em nuvem. Nenhuma codificação é necessária!

Neste tutorial, criaremos um fluxo simples que faz o seguinte cada vez que é executado:

• Solicita que o usuário forneça informações do item de linha.

• Cria o registro de item de linha para a fatura.

• Deduz a quantidade encomendada no item de linha da quantidade de mercadorias em estoque.

Etapa 1: Adicionar variáveis de fluxo
Você pode usar variáveis de fluxo para armazenar dados que podem ser usados em todo o fluxo e referenciados como valores
para atualizar campos de registro. Neste tutorial, criaremos duas variáveis de fluxo.

1. Em Configuração, clique em Criar (Criar) > Fluxo de trabalho e Aprovações (Workflow & Approvals) > Fluxos (Flows).
2. Clique em Novo fluxo (New Flow).

Se solicitado, ative o plug-in Adobe® Flash®.

3. Crie a primeira variável.

a. Na guia Recursos (Resources), clique duas vezes em Variável (Variable).
b. Configure a variável da seguinte maneira:

ValorCampo

vQuantityAvailableNome exclusivo

Quantidade de mercadorias em estoque.Descrição

NúmeroTipo de dados

0Escala

c. Clique em OK.

4. Crie a segunda variável.

a. Na guia Recursos (Resources), clique duas vezes em Variável (Variable).
b. Configure a variável da seguinte maneira:
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ValorCampo

vInvoiceIdNome exclusivo

ID da fatura à qual o fluxo adicionará o novo item de linha.
Um botão personalizado na página de detalhes da fatura iniciará
o fluxo e passará o ID da fatura para essa variável.

Descrição

TextoTipo de dados

Somente entrada (Input Only)

Essa configuração permite que a variável seja definida quando o fluxo é iniciado por um
botão personalizado.

Entrada e saída
(Input and Output)

c. Clique em OK.

5. Clique em Explorador (Explorer) para verificar se as variáveis foram salvas.

6. Salve o fluxo.

a. Clique em Salvar (Save).
b. Em Nome (Name), insira Adicionar item de linha da fatura e atualizar quantidade em estoque.

O Nome exclusivo (Unique Name) será preenchido automaticamente com base nesta entrada.

c. Clique em OK.

Ignore qualquer aviso de ativação, por enquanto.

Etapa 2: Adicionar uma tela de formulário
Uma tela pode usar campos em estilo de formulário para coletar dados — no caso, informações de item de linha — de um
usuário do fluxo.

1. Na guia Paleta (Palette), arraste a Tela (Screen) para a tela.

A sobreposição Tela (Screen) será aberta com a guia Informações gerais (General Info) selecionada.

2. Em Nome (Name), insira Obter informação de item de linha do usuário.

O Nome exclusivo (Unique Name) será preenchido automaticamente com base nesta entrada.

3. Adicione um campo para o Número de item de linha (Line Item Number).

a. Na guia Adicionar um campo (Add a Field), clique duas vezes em Caixa de texto (Textbox).

Um campo de caixa de texto aparecerá no painel de visualização, à direita da sobreposição Tela (Screen).

b. Clique em [Caixa de texto (Textbox)] no painel de visualização.
c. Na guia Configurações de campo (Field Settings), configure o campo da seguinte maneira:
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ValorCampo

Número do item de linha

O Nome exclusivo (Unique Name) será preenchido automaticamente com base
nesta entrada.

Rótulo

1Valor padrão

4. Adicione um campo para Mercadorias (Merchandise).

a. Na guia Adicionar um campo (Add a Field), clique duas vezes em Lista suspensa (Dropdown List).

Um campo de lista suspensa aparecerá no painel de visualização.

b. Clique em [Lista suspensa (Dropdown List)] no painel de visualização.
c. Na guia Configurações de campo (Field Settings), configure o campo da seguinte maneira:

ValorCampo

Mercadorias (Merchandise)

O Nome exclusivo (Unique Name) será preenchido automaticamente com base
nesta entrada.

Rótulo

TextoTipo de dados de
valor

d. Na seção Configurações de escolha (Choice Settings), clique na seta suspensa e, em seguida, em CRIAR NOVO
(CREATE NEW) > Escolha dinâmica (Dynamic Choice).

A sobreposição Escolha dinâmica (Dynamic Choice) aparecerá.

5. Crie o recurso de escolha dinâmica, que, em tempo de execução, preencherá dinamicamente o campo Mercadorias
(Merchandise) com opções de escolha, cada uma das quais representando um registro de mercadoria no banco de dados.

a. Insira as seguintes informações:
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ValorCampo

dcMerchandiseNome exclusivo

TextoTipo de dados de valor

Merchandise__cCriar uma escolha para
cada um

b. Defina os critérios de filtro de modo que a escolha dinâmica retorne apenas mercadorias que têm itens em estoque.

ValorCampo

Quantity__cCampo

superior aOperador

0Valor

c. Defina os campos a seguir de modo que as escolhas sejam exibidas em ordem alfabética usando o Nome (Name) em
cada registro de Mercadorias (Merchandise). Além disso, queremos que a escolha armazene o ID do registro de
Mercadorias (Merchandise) selecionado pelo usuário.

ValorCampo

NomeRótulo de opção

IdValor armazenado da
opção

Nome

Crescente (Ascending)

Classificar
resultados por (Sort
Results by)

d. Salve a quantidade em estoque do registro de mercadoria selecionado pelo usuário na variável de fluxo que criamos
anteriormente.

ValorCampo

Quantity__cCampo

{!vQuantityAvailable}Valor

e. Clique em OK.

A sobreposição Escolha dinâmica (Dynamic Choice) será fechada e a sobreposição Tela (Screen) aparecerá.

6. Adicione um campo para capturar a quantidade encomendada no item de linha.

a. Na guia Adicionar um campo (Add a Field), clique duas vezes em Número (Number).

Um campo numérico aparecerá no painel de visualização, à direita da sobreposição Tela (Screen).

b. Clique em [Número (Number)] no painel de visualização.
c. Na guia Configurações de campo (Field Settings), configure o campo da seguinte maneira:
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ValorCampo

Quantidade encomendada

O Nome exclusivo (Unique Name) será preenchido automaticamente com base nesta
entrada.

Rótulo

0Escala

7. Adicione um campo para capturar o preço unitário da mercadoria.

a. Na guia Adicionar um campo (Add a Field), clique duas vezes em Moeda (Currency).
b. Clique em [Moeda (Currency)] no painel de visualização.
c. Na guia Configurações de campo (Field Settings), configure o campo da seguinte maneira:

ValorCampo

Preço unitário

O Nome exclusivo (Unique Name) será preenchido automaticamente com base
nesta entrada.

Rótulo

2Escala

Agora o painel de visualização na sobreposição Tela (Screen) deve conter quatro campos.

8. Clique em OK.
9. Salve o fluxo.

a. Clique em Salvar (Save).
b. Ignore os avisos de ativação, por enquanto.
c. Clique em OK.
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Etapa 3: Adicionar um elemento de criação de registro (Record
Create)

Agora que o fluxo pode conter todos os dados necessários para criar um registro de item de linha, vamos adicionar um elemento
de criação de registro (Record Create) para fazer exatamente isso.

1. Na guia Paleta (Palette), arraste Criação de registro (Record Create) para a tela.
2. Em Nome (Name), digite Criar item de linha (Create Line Item.

O Nome exclusivo (Unique Name) será preenchido automaticamente com base nesta entrada.

3. No campo Criar (Create), digite Line_Item__c.
4. Defina os campos no registro usando valores de variáveis de fluxo e campos da tela.

a. Clique em Adicionar linha (Add Row) até que você tenha cinco linhas de atribuição.
b. Defina os campos e valores da seguinte maneira:

ValorCampo

{!vInvoiceId}Invoice__c

{!Merchandise}Merchandise__c

{!Line_Item_Number}Nome

{!Quantity_Ordered}Quantity__c

{!Unit_Price}Unit_Price__c

5. Clique em OK.

Agora os elementos Tela (Screen) e Criação de registro (Record Create) aparecem na tela.

6. Conecte os dois elementos arrastando o nó na parte inferior do elemento Tela (Screen) para o elemento Criação de registro
(Record create).

O nó não se move, mas uma linha de conexão aparece à medida que você arrasta de um nó para o outro elemento.

7. Passe o cursor do mouse sobre o elemento Tela (Screen) e clique em .

Isso identifica qual elemento será executado primeiro quando o fluxo for executado.

8. Você pode arrastar os elementos para posicioná-los como quiser.

O que realmente importa é que os conectores interliguem os elementos para que o fluxo os execute na ordem correta,
começando pelo elemento identificado como inicial.
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9. Clique em Salvar (Save).

Observe que os avisos de ativação não aparecem mais porque definimos o elemento inicial e interligamos os elementos.

Etapa 4: Adicionar um elemento de atualização de registro
(Record Update)

Agora vamos adicionar um elemento de atualização de registro (Record Update) para atualizar o registro de mercadoria
relevante, deduzindo da quantidade disponível a quantidade encomendada no item de linha.

1. Na guia Paleta (Palette), arraste Atualização de registro (Record Update) para a tela.
2. Em Nome (Name), insira Reduzir o estoque disponível (Decrement Available Stock).

O Nome exclusivo (Unique Name) será preenchido automaticamente com base nesta entrada.

3. No campo Atualizar (Update), digite Merchandise__c.
4. Defina os critérios de filtro de modo que o fluxo atualize somente o registro de mercadoria associado ao item de linha.

ValorCampo

IdCampo

igualOperador

{!Merchandise}Valor

5. Na coluna Campo (Field) para atualização de campos de registro, insira Quantity__c.
6. Na coluna Valor (Value), clique na seta e selecione CRIAR NOVO (CREATE NEW) > Fórmula (Formula).
7. Configure a fórmula para subtrair a quantidade encomendada no item de linha da quantidade de mercadoria.

ValorCampo

fDecrementAvailableStockNome exclusivo

0Escala

{!vQuantityAvailable} - {!Quantity_Ordered}caixa de fórmula (formula box)
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8. Clique em OK.

A sobreposição Fórmula (Formula) será fechada e a sobreposição Atualização de registro (Record Update) aparecerá.

9. Clique em OK.
10. Arraste o nó da parte inferior do elemento Criação de registro (Record Create) para o elemento Atualização de registro

(Record Update), conectando-os.
11. Clique em Salvar (Save).

Etapa 5: Adicionar uma tela de confirmação
O fluxo está suficientemente completo para realizar a tarefa, mas vamos adicionar uma tela para informar ao usuário quando
o fluxo estiver concluído.

1. Na guia Paleta (Palette), arraste a Tela (Screen) para a tela.

A sobreposição Tela (Screen) será aberta com a guia Informações gerais (General Info) selecionada.

2. Em Nome (Name), digite Concluído (Done).

O Nome exclusivo (Unique Name) será preenchido automaticamente com base nesta entrada.

3. Na guia Adicionar um campo (Add a Field), clique duas vezes em Exibir texto (Display Text).
4. Clique em [Exibir texto (Display Text)] no painel de visualização.
5. Na guia Configurações de campo (Field Settings), configure o campo da seguinte maneira:

ValorCampo

confirmation_messageNome exclusivo

Obrigado.

Seu item de linha foi adicionado à fatura e a quantidade de
mercadoria disponível foi atualizada.

caixa de texto
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6. Clique em OK.
7. Arraste o nó da parte inferior do elemento Atualização de registro (Record Update ) para o novo elemento Tela (Screen),

conectando-os.
8. Clique em Salvar (Save).

9. Clique em Fechar(Close).

A página de detalhes do fluxo exibe o URL do fluxo. Você precisará disso subsequentemente quando criar o botão
personalizado para iniciar esse fluxo.
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Etapa 6: Adicionar um botão personalizado
Agora que temos um fluxo, vamos adicionar um botão personalizado para que os usuários possam iniciar o fluxo a partir da
página de detalhes da fatura. O botão:

• Iniciará o fluxo especificado pelo URL do fluxo. O URL do fluxo pode ser encontrado na página de detalhes do fluxo.
• Passará o ID da fatura relevante para uma variável de fluxo.
• Definirá o comportamento de conclusão do fluxo de modo que, quando o usuário clicar em Concluir (Finish), o navegador

o conduza de volta à página de detalhes da fatura em questão.

1. Criar o botão personalizado para o objeto personalizado Item de linha (Line Item).

a. Em Configuração (Setup), clique em Criar (Create) > Objetos (Objects) > Item de linha (Line Item).
b. Na lista relacionada Botões, links e ações (Buttons, Links, and Actions), clique em Novo botão ou link (New Button

or Link).
c. Defina o botão personalizado.

ValorCampo

Adicionar item de linha e atualizar quantidade em estoque

O Nome (Name) será preenchido automaticamente com base nesta entrada.

Rótulo

Botão de listaTipo de exibição

Exibir em uma janela existente, sem barra lateral ou cabeçalhoComportamento

URLOrigem do conteúdo

/flow/Add_Line_Item_from_Invoice_and_Update_Stock_Quantity
?vInvoiceId={!Invoice__c.Id}&retURL=/{!Invoice__c.Id}

Caixa de URL
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d. Clique em Salvar (Save).
e. Clique em OK.

2. Adicionar o botão personalizado ao layout da página Fatura (Invoice).

a. Em Configuração (Setup), clique em Criar (Create) > Objetos (Objects) > Fatura (Invoice).
b. Na lista relacionada Layouts de página (Page Layouts), clique em Editar (Edit) em Layout de fatura (Invoice Layout).

c. Clique em  para a lista relacionada Itens de linha (Line Items).

d. Expanda a seção Botões (Buttons).
e. Em Botões disponíveis (Available Buttons), selecione Adicionar item de linha (Add Line Item) e atualizar quantidade

em estoque (Update Stock Qty).

f. Clique em .

Agora o nome do botão aparecerá em Botões selecionados (Selected Buttons).
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g. Clique em OK.

3. Verifique se o botão aparece na área de visualização da lista relacionada Itens de linha (Line Items).

4. Clique em Salvar (Save).

Etapa 7: Testar o aplicativo
Agora teste o aplicativo revisado e observe o fluxo em ação.

1. Para obter resultados reais quando testar o aplicativo, configure um registro de mercadoria existente para ter uma quantidade
inicial conhecida.

a. Clique na guia Mercadorias (Merchandise).
b. Clique em Desktop.
c. Clique em Editar (Edit).
d. Defina Quantidade (Quantity) como 1000.
e. Clique em Salvar (Save).

Agora, ao testar o fluxo, será fácil verificar se a quantidade da mercadoria é atualizada corretamente.

2. Clique na guia Faturas (Invoices) e crie uma nova fatura ou edite uma fatura existente.
3. Clique no botão personalizado Adicionar item de linha e atualizar quantidade em estoque (Add Line Item and Update

Stock Qty) que você acabou de criar.
4. Para ver os resultados na página de detalhes da fatura, insira os valores a seguir para o item de linha.
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ValorCampo

11Número do item de
linha

DesktopMercadorias

100Quantidade
encomendada

1000Preço unitário

5. Clique em Avançar (Next) e depois em Concluir (Finish).
6. Verifique se o item de linha aparece corretamente na página de detalhes da fatura.

7. Clique na guia Mercadorias (Merchandise).
8. Clique em Desktop.
9. Verifique se a Quantidade (Quantity) mudou de 1000 para 900.

Parabéns! Você acaba de atualizar com sucesso o seu estoque. Mas o que acontecerá se ocorrer um erro? O comportamento
padrão do fluxo é enviar uma mensagem de e-mail genérica para o administrador da organização, mas você pode modificar o
fluxo para também notificar o usuário imediatamente. Isso é descrito no próximo tutorial, que é opcional.

Etapa 8: Adicionar uma tela de falha
Quando ocorre um erro durante a interação do fluxo com o banco de dados, o fluxo exibe uma mensagem de falha genérica
não tratada. O sistema envia ao administrador da organização um e-mail com informações para ajudar a identificar o problema.
Você também pode definir caminhos de falha para uma tela que exiba essas informações ao usuário do fluxo. Em vez de esperar
até que a mensagem do sistema chegue à sua conta de e-mail, você poderá visualizar as informações no próprio fluxo e corrigir
o problema imediatamente.

1. Reabra o fluxo, se necessário.
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2. Na guia Paleta (Palette), arraste a Tela (Screen) para a tela.

A sobreposição Tela (Screen) será aberta com a guia Informações gerais (General Info) selecionada.

3. Em Nome (Name), insira Tela de falha (Fault Screen).

O Nome exclusivo (Unique Name) será preenchido automaticamente com base nesta entrada.

4. Na guia Adicionar um campo (Add a Field), clique duas vezes em Exibir texto (Display Text).
5. Clique em [Exibir texto (Display Text)] no painel de visualização.
6. Na guia Configurações de campo (Field Settings), configure o campo da seguinte maneira:

ValorCampo

fault_messageNome exclusivo

Ocorreu um erro no fluxo.

Para obter ajuda, forneça as seguintes informações ao administrador
do fluxo: {!$Flow.FaultMessage}

caixa de texto

7. Clique em OK.
8. Conecte os elementos Criação de registro (Record Create) e Atualização de registro (Record Update) à tela de falha.

a. Arraste o nó da parte inferior do elemento Criação de registro (Record Create) para o novo elemento Tela (Screen).
b. Arraste o nó da parte inferior do elemento Atualização de registro (Record Update) para o novo elemento Tela (Screen).

Observe que esses novos conectores têm rótulos "FALHA" (FAULT).
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9. Clique em Salvar (Save).
10. Clique em Fechar(Close).

Agora, se o fluxo encontrar uma regra de validação ou um erro, o usuário do fluxo verá uma mensagem de erro significativa
em vez da mensagem de falha genérica não tratada.

Mesmo que o fluxo já esteja funcionando corretamente, você pode testar a tela de falha inserindo um valor que gere uma falha
na regra de validação criada em um tutorial anterior. Especificamente, durante a execução do fluxo, insira um valor de
Quantidade encomendada (Quantity Ordered) que seja claramente maior que a quantidade disponível da mercadoria.
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300: Codificar a lógica do aplicativo personalizado

Para construir rapidamente aplicativos de fácil manutenção, sempre que possível, use as opções incorporadas de apontar e clicar
da plataforma ao implantar a lógica de negócios. Às vezes, porém, recursos como regras de fluxo de trabalho, campos de
fórmula, campos de resumo de totalização e aprovações não atendem a todas as suas necessidades. É nesse ponto que você deve
considerar a codificação da lógica do aplicativo.

Nesta série de tutoriais, você aprenderá a usar Apex e a codificar a lógica de aplicativo personalizado de forma a atender aos
requisitos específicos de lógica de aplicativo. Apex é a linguagem de programação procedural da Force.com, que pode ser usada
para criar itens como procedimentos armazenados e acionadores de banco de dados, comuns em plataformas de desenvolvimento
de aplicativos tradicionais controlados por banco de dados. Nesse processo, você aprenderá a usar várias ferramentas para
desenvolver classes Apex, métodos, acionadores de banco de dados e testes de unidade.

Pré-requisitos
Os tutoriais avançados partem do aplicativo básico Warehouse (Armazém), criado nos tutoriais da série 100.

• Execute as etapas dos tutoriais da série 100.
• Opcionalmente, você pode instalar o pacote Warehouse (Armazém). A maneira mais fácil de fazer isso é com uma nova

organização DE. Siga as instruções em Inscreva-se para a Developer Edition na página 3 e, em seguida, consulte as
instruções para Instalar o aplicativo Armazém (Warehouse) na página 98.

Explorar o Console do desenvolvedor (Developer Console)
e a linguagem Apex

Neste tutorial, você conhecerá alguns aspectos básicos de Apex usando o Console do desenvolvedor (Developer Console).

Etapa 1: Iniciar o Console do desenvolvedor (Developer Console)
Há várias ferramentas que podem ser usadas para codificação. Este tutorial introduz os fundamentos da linguagem Apex
usando uma dessas ferramentas, o Console do desenvolvedor (Developer Console), que faz parte do ambiente de desenvolvimento
baseado no navegador.

1. Para iniciar o Console do desenvolvedor (Developer Console), faça login em sua organização de DE e clique em Seu nome
(Your Name) > Console do desenvolvedor (Developer Console).

2. Se esta for a primeira vez que você usa o console, será exibida uma mensagem pop-up oferecendo uma visita guiada aos
recursos do console. Clique em Iniciar visita (Start Tour) e siga as instruções.
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Quero saber mais...
Você notou o link Ajuda (Help) na parte superior do console? Se você clicar no link, encontrará um punhado de recursos
muito úteis, incluindo um breve vídeo demonstrando os recursos do console. Se não tiver tempo agora, faça isso mais tarde.

Etapa 2: Executar um código básico em Apex
Agora chegou a hora de mergulhar na linguagem Apex. Use o console para executar algumas linhas de código em Apex.

1. Clique em Depurar (Debug) > Abrir menu de execução (Open Execute Menu).
2. Na janela Inserir código Apex (Enter Apex Code) que será aberta, digite o código a seguir.

for (Integer i=1; i<=10; i++) {
System.debug('Hi ' + i); // output "Hi" to the debug log

}

3. Marque a caixa de seleção de Abrir log (Open Log) e clique em Executar (Execute).

Quero saber mais...
Apex é uma linguagem de programação que você pode aprender rapidamente, especialmente se já conhecer linguagens
semelhantes, como Java, C++ ou C#. Embora o exemplo acima seja extremamente simples, você pode aprender muito sobre
Apex estudando-o atentamente.

• Observe que trata-se de uma linguagem altamente tipificada que oferece suporte a fundamentos comuns de linguagem,
como declarações de variável, atribuições, estruturas de controle de fluxo, como os loops, concatenação de strings e
comentários. É também uma linguagem orientada a objetos, como é ilustrado pela chamada do método debug da classe
padrão System.

• Se você está se perguntando por que isso é chamado de código anônimo, é porque ele não está sendo nomeado e salvo para
reutilização posterior — você simplesmente o executa e, quando sai do console e limpa o seu trabalho, ele desaparece para
sempre. Mas então, onde está a saída? Siga para a próxima etapa.
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Etapa 3: Revisar o log de execução
Cada vez que você executa algum código no console, é produzido um log com uma série de registros detalhando o que aconteceu
durante a execução do código.

1. Clique na guia Logs na parte inferior do console. Uma lista classificável dos logs de execução mais recentes é exibida.

2. Para examinar os registros de um log específico, clique duas vezes no log de interesse. Essa ação cria uma nova guia Log
(Log) abaixo, com as respectivas seções Pilha (Stack), Log de execução (Execution Log), Origem (Source) e Variáveis
(Variables).

3. Na seção Log de execução (Execution Log), digite DEBUG (em maiúsculas) ao lado da caixa de seleção Filtro (Filter).
Observe que são mostrados apenas os registros correspondentes a chamadas de System.debug, que verificam a saída "Hi"
e o valor da variável de contagem do loop durante sua iteração.

Quero saber mais...
Há muitas informações em um log. Por exemplo, na seção Pilha (Stack), a guia Árvore de execução (Execution Tree) mostra
uma árvore hierárquica das operações de execução, enquanto a guia Árvore de desempenho (Performance Tree) mostra dados
agregados e individuais de desempenho operacional que podem ser usados para diagnosticar problemas de desempenho. A
seção Log de execução (Execution Log) mostra os registros relativos ao log que foi selecionado acima na guia Logs. Como os
logs de execução podem conter muitos registros, é útil aplicar um filtro para remover o ruído e se concentrar apenas naquilo
que lhe interessa.

Fique à vontade para explorar o Console do desenvolvedor (Developer Console) e experimentar. Lembre-se que ele sempre
está lá quando você precisa testar, ajustar ou corrigir rapidamente algum código em Apex. Para obter mais informações sobre
o Console do desenvolvedor (Developer Console), clique em Ajuda (Help) para abrir o sistema de ajuda e treinamento.
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Criar uma classe e método Apex
Nível: Intermediário; Duração: 20 a 30 minutos

Neste tutorial, você aprenderá a criar classes Apex persistentes com métodos nomeados – algo que alguns desenvolvedores de
aplicativos descreveriam como procedimentos armazenados em banco de dados.

O aplicativo Warehouse atualmente exige que o usuário insira manualmente um número de item de linha para cada item de
linha em uma fatura. Isso não é o ideal, pois pode resultar em sequências numéricas estranhas quando os usuários não forem
cuidadosos e quando registros forem excluídos.

Às vezes, você pode se deparar com situações em que o problema não pode ser solucionado usando ferramentas declarativas,
como as regras de fluxo de trabalho. Portanto, este tutorial lhe mostrará como construir um método de classe Apex para
renumerar automaticamente todos os itens de linha de uma determinada fatura. O objetivo é certificar-se de que todas as
faturas tenham uma coleção de itens de linha começando com o número 1 e aumentando unitariamente, sem lacunas (1, 2, 3,
...).

Etapa 1: Criar uma classe Apex
Nível: Avançado; Duração: 20 a 30 minutos

Uma classe de Apex é um encapsulamento de variáveis, constantes e métodos relacionados, armazenados centralmente na
plataforma, que seu aplicativo pode usar no trabalho de processamento.

Para criar uma classe Apex usando o Console do desenvolvedor (Developer Console), siga as seguintes etapas:

1. Em sua organização DE, clique em Seu nome (Your Name) > Console do desenvolvedor (Developer Console).
2. Clique em Arquivo (File) > Novo (New) > Classe Apex (Apex Class).
3. Atribua à nova classe o nome InvoiceUtilities e clique em OK.
4. O modelo de classe Apex padrão cria a nova classe com o código de modelo a seguir.

public class InvoiceUtilities {
}

5. Comente o código conforme mostrado a seguir e clique em Salvar (Save).

public class InvoiceUtilities {
// class method to re-number Line Items for a given Invoice number
// returns a string that indicates success or failure

}

Etapa 2: Criar um projeto de método de classe
O aplicativo Warehouse atualmente exige que o usuário insira manualmente um número de item de linha para cada item de
linha em uma fatura. Isso não é o ideal, pois pode resultar em sequências numéricas estranhas quando os usuários não forem
cuidadosos e quando registros forem excluídos.

Infelizmente, não é possível solucionar esse problema usando ferramentas declarativas, como as regras de fluxo de trabalho.
Portanto, este tutorial lhe mostrará como construir um método de classe Apex para renumerar automaticamente todos os itens
de linha de uma determinada fatura. O objetivo é certificar-se de que todas as faturas tenham uma coleção de itens de linha
começando com o número 1 e aumentando unitariamente, sem lacunas (1, 2, 3, ...).

Workshop sobre Salesforce Platform | Criar uma classe e
método Apex | 74

300: Codificar a lógica do aplicativo personalizado



A primeira coisa a fazer é determinar os elementos básicos do método de classe que você deseja construir: nome, parâmetros
que aceitará, valores que retornará ao ambiente que originou a chamada e talvez algum pseudocódigo para descrever o seu
plano de ataque.

• No console, modifique sua classe Apex para que fique idêntica ao código a seguir e clique em Salvar (Save).

O código-fonte pode ser encontrado em https://gist.github.com/3605633.

public class InvoiceUtilities {
// Class method to renumber Line Items for a given Invoice number.
// Returns a string that indicates success or failure.
public static String renumberLineItems(String invoiceName) {

// Create a copy of the target Invoice object and its Line Items.
// Loop through each Line Item, re-numbering as you go
// Update the Line Items in one transaction, rollback if any problems
// and return error messages to the calling environment.
// On success, return a message to the calling program.

}
}

Etapa 3: Obter uma fatura e seus itens de linha
Agora que você tem um plano, comece a preencher o código abaixo dos seus comentários. O primeiro passo é criar uma cópia
local da fatura de destino e seus itens de linha.

1. Abaixo da declaração de método e do primeiro comentário, insira o seguinte:

Invoice__c invoice =

2. Agora use uma consulta SOQL que ordena os itens de linha existentes e emprega um filtro para recuperar a fatura de
destino, conforme especificada pelo parâmetro de entrada do método. Observe que a notação de objeto em SOQL é um
tanto diferente.

Invoice__c invoice = [Select i.Name, (Select Name From Line_Items__r ORDER BY Name)
From Invoice__c i
Where i.Name = :invoiceName LIMIT 1];

3. Clique em Salvar (Save). A cada operação de salvamento, lembre-se de verificar o painel Problemas (Problems) e confirmar
que não há erros de compilação.

Etapa 4: Criar a versão final do método de classe
Agora que você tem um plano, comece a preencher o pseudocódigo para construir a lógica final do método de classe. O primeiro
passo é criar uma cópia sObject local da fatura de destino e seus itens de linha (ver as linhas 8 a 10 a seguir). O código do
método inclui uma consulta SOQL que ordena os itens de linha existentes (ver a linha 8) e emprega um filtro para recuperar
a fatura de destino, conforme especificada pelo parâmetro de entrada do método (ver a linha 10). Observe que a notação de
objeto em SOQL é um tanto diferente.

Nota:  Lembre-se de Salvar (Save) sua classe periodicamente durante esta etapa.
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O código-fonte pode ser encontrado em https://gist.github.com/3605645 .

public class InvoiceUtilities {
// Class method to renumber Line Items for a given Invoice number.
// Returns a string that indicates success or failure.
public static String renumberLineItems(String invoiceName) {

// Create a copy of the target Invoice object and its Line Items.
Invoice__c invoice =

[SELECT i.Name, (Select Name FROM Line_Items__r ORDER BY Name)
FROM Invoice__c i
WHERE i.Name = :invoiceName LIMIT 1];

// Loop through each Line Item, renumbering as you go.
// Update the Line Items in one transaction, rollback if any problems
// and return error messages to the calling environment.
// On success, return a message to the calling program.
return 'Line items renumbered successfully.';

}
}

Salvar (Save) a classe Apex atualizada. A cada operação de salvamento, lembre-se de verificar o painel Problemas (Problems)
e confirmar que não há erros de compilação. Se houver, corrija-os adequadamente e salve o código corrigido.

Em seguida, atualize a classe com um loop para processar e renumerar cada item de linha (ver as linhas 13 a 18).

O código-fonte pode ser obtido em https://gist.github.com/3605650.

public class InvoiceUtilities {
// Class method to renumber Line Items for a given Invoice number.
// Returns a string that indicates success or failure.
public static String renumberLineItems(String invoiceName) {

// Create a copy of the target Invoice object and its Line Items.
Invoice__c invoice =

[SELECT i.Name, (SELECT Name FROM Line_Items__r ORDER BY Name)
FROM Invoice__c i
WHERE i.Name = :invoiceName LIMIT 1];

// Loop through each Line Item, renumbering as you go.
Integer i = 1;
for (Line_Item__c item : invoice.Line_Items__r) {

item.Name = String.valueOf(i);
System.debug(item.Name);
i++;

}
// Update the Line Items in one transaction, rollback if any problems
// and return error messages to the calling environment.
// On success, return a message to the calling program.
return 'Line items re-numbered successfully.';

}
}

Observe que, na linha 14, o loop FOR usa notação de objeto específica de Apex para referenciar os itens de linha na fatura. A
linha 18 inclui uma instrução System.debug para inserir algumas informações úteis no log de depuração.

Agora crie a versão final do método de classe de modo que ele atualize o banco de dados com a nova versão dos itens de linha
da fatura (ver as linhas 22 a 30).

O código-fonte pode ser encontrado em https://gist.github.com/3605654.

public class InvoiceUtilities {
// Class method to renumber Line Items for a given Invoice number.
// Returns a string that indicates success or failure.
public static String renumberLineItems(String invoiceName) {

// Create a copy of the target Invoice object and its Line Items.
Invoice__c invoice =

[SELECT i.Name, (SELECT Name FROM Line_Items__r ORDER BY Name)
FROM Invoice__c i
WHERE i.Name = :invoiceName LIMIT 1];
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// Loop through each Line Item, renumbering as you go.
Integer i = 1;
for (Line_Item__c item : invoice.Line_Items__r) {

item.Name = String.valueOf(i);
System.debug(item.Name);
i++;

}
// Update the Line Items in one transaction, rollback if any problems
// and return error messages to the calling environment.
try {

Database.update(invoice.Line_Items__r);
}
catch (DmlException e) {

return e.getMessage();
}
// On success, return a message to the calling program.
return 'Line items re-numbered successfully.';

}
}

Este método usa o bloco try/catch para atualizar o banco de dados e lidar com exceções de tempo de execução imprevistas que
possam ocorrer.

• No bloco try (ver as linhas 22 a 24), o método database.update é um método Apex padrão que pode ser usado para
atualizar um ou mais sObjects. Novamente, observe a notação de objeto que referencia os itens de linha relacionados à
fatura de destino (invoice.Line_Items__r).

• O bloco catch (ver as linhas 25-27) captura qualquer DmlException e retorna a mensagem de erro relacionada ao chamador.

• Caso continue além do bloco try/catch, o método simplesmente retorna uma mensagem padrão para indicar o sucesso (ver
a linha 30).

Etapa 5: Testar manualmente o método de classe Apex
Depois de confirmar que a versão final da classe Apex foi compilada, chegou o hora de testar o seu novo método de classe.

Primeiro, crie alguns dados de teste.

1. Em uma nova guia do navegador, abra uma fatura existente que possua alguns itens de linha. Anote o número da fatura.
2. Atualize ou insira um ou mais itens de linha para que haja uma sequência indesejada de números de item de linha (por

exemplo, 1, 3, 6).
3. Agora você pode chamar o método e apontá-lo para a fatura acima a fim de renumerar seus itens de linha. Volte para o

Console do desenvolvedor (Developer Console).
4. Execute o código Apex anônimo a seguir. Como parâmetro de entrada do método, insira o número da fatura que você

anotou anteriormente.

String s = InvoiceUtilities.renumberLineItems('INV-0004');

5. Se você voltar ao navegador e atualizar a página de detalhes da fatura, perceberá que seus itens de linha agora estão em
sequência e sem lacunas.
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Parabéns! Com menos de 20 linhas de código Apex, você construiu um método de classe Apex para solucionar um requisito
comercial do mundo real.

Quero saber mais...
É interessante inspecionar a saída da execução se você quiser aprender mais sobre a execução de código Apex. Como foi
mencionado em um tutorial anterior, no console é possível visualizar os logs de execução de código. Embora uma discussão
completa sobre a saída de log resultante da execução do método de classe acima esteja além do escopo deste tutorial, estes são
alguns pontos importantes.

• Aplique um filtro para SOQL_EXECUTE e você verá que a consulta SOQL incorporada recuperou uma linha do banco de
dados.

• Aplique um filtro para DEBUG e você verá a saída das chamadas de System.debug no método.

Chamar um método Class em Apex usando um botão
Nível: Avançado; Duração: 20 a 30 minutos

No tutorial anterior, você criou um método de classe Apex que seu aplicativo pode usar para renumerar os itens de linha que
estejam fora da sequência em uma fatura. Mas, obviamente, você não pode esperar que os usuários executem o código Apex
anônimo para chamar esse método. Este tutorial mostra como criar um botão personalizado na página de detalhes da fatura
que chama o método para a fatura atual.

Etapa 1: Criar um botão personalizado
Por padrão, todas as páginas de detalhes em Force.com incluem vários botões padrão, como Editar (Edit), Excluir (Delete) e
Clonar (Clone). Você também pode criar botões personalizados e adicioná-los aos layouts de página conforme necessário. Use
as etapas a seguir para criar um botão personalizado para a página de detalhes Fatura (Invoice).

1. Em sua organização DE, clique em Seu nome (Your Name) > Configuração (Setup) > Criar (Create) > Objetos
(Objects) e Fatura (Invoice).

2. Role para baixo até a seção Botões e links personalizados (Custom Buttons and Links) e clique em Novo (New).
3. No campo Rótulo (Label), insira Renumerar itens de linha .
4. Em Tipo de exibição (Display Type), escolha Botão da página de detalhes (Detail Page Button).
5. Em Comportamento (Behavior), escolha Executar JavaScript (Execute JavaScript).
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6. Em Origem do conteúdo (Content Source), escolha OnClick JavaScript (OnClick JavaScript).
7. Observe que você está criando um botão de página de detalhes que executa algumas instruções em JavaScript. Para sua

conveniência, aqui está o código JavaScript, que você pode copiar e colar no formulário. O código-fonte pode ser encontrado
em https://gist.github.com/3605659.

{!REQUIRESCRIPT("/soap/ajax/25.0/connection.js")}
{!REQUIRESCRIPT("/soap/ajax/25.0/apex.js")}
var result = sforce.apex.execute("InvoiceUtilities","renumberLineItems",{invoice:"{!
Invoice__c.Name}"});
alert(result);
window.location.reload();

8. Certifique-se de que o seu formulário corresponde à tela a seguir e clique em Salvar (Save).

Quero saber mais...
Examine o código que você colou.

• As linhas 1 e 2 carregam duas bibliotecas do Kit de ferramentas AJAX do Salesforce, um wrapper JavaScript em torno da
API SOAP de Force.com.

• A linha 3 usa o Kit de ferramentas AJAX para chamar o método, passando o nome da fatura atual.
• As linhas 4 e 5 são chamadas JavaScript padrão que exibem uma mensagem de alerta e atualizam a página atual.

Etapa 2: Adicionar o botão ao layout da página
O próximo passo é adicionar o novo botão ao layout da página de detalhes da fatura. (Este tutorial pressupõe que você já saiba
como modificar o layout de uma página; portanto, esta etapa será breve.) Para adicionar o botão personalizado ao layout da
página da fatura:

1. Na página de detalhes do objeto personalizado Fatura (Invoice), role para baixo até Layouts de página (Page Layouts).
2. Clique em Editar (Edit) ao lado de Layout de fatura (Invoice Layout).
3. Na caixa de ferramentas da parte superior, clique em Botões (Buttons).
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4. Arraste o botão Renumerar itens de linha (Renumber Line Items) para o contêiner Botões personalizados (Custom
Buttons) na parte superior do layout da página e clique em Salvar (Save).

Etapa 3: Modificar a classe Apex
O código JavaScript no botão personalizado usa o Kit de ferramentas AJAX para fazer chamadas SOAP a partir do JavaScript.
Considerando isso, há duas pequenas alterações que você precisa fazer na classe e método Apex para oferecer suporte a chamadas
de API SOAP.

Para modificar a classe Apex sem sair do navegador:

1. No menu Configuração do aplicativo (App Setup) da área Configuração (Setup), clique em Desenvolver (Develop) >
Classes Apex (Apex Classes).

2. Observe que há três links ao lado da classe InvoiceUtilities: Editar (Edit), Excluir (Del) e Segurança (Security).
Clique em Editar (Edit).

3. Modifique o escopo da classe e do método de public para global e webservice (ver as linhas 1 e 5), respectivamente,
e clique em Salvar (Save).

O código-fonte pode ser encontrado em https://gist.github.com/3605663.

O código final deve ser semelhante a este:

global with sharing class InvoiceUtilities {
// Class method to renumber Line Items for a given Invoice number.
// Returns a string that indicates success or failure.
global webservice static String renumberLineItems(String invoiceName) {

// Create a copy of the target Invoice object and its Line Items.
Invoice__c invoice =

[SELECT i.Name, (SELECT Name FROM Line_Items__r ORDER BY Name)
FROM Invoice__c i
WHERE i.Name = :invoiceName LIMIT 1];

// Loop through each Line Item, renumbering as you go.
Integer i = 1;
for (Line_Item__c item : invoice.Line_Items__r) {

item.Name = String.valueOf(i);
System.debug(item.Name);
i++;

}
// Update the Line Items in one transaction, rollback if any problems
// and return error messages to the calling environment.
try {

Database.update(invoice.Line_Items__r);
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}
catch (DmlException e) {

return e.getMessage();
}
// On success, return a message to the calling program.
return 'Line items renumbered successfully.';

}
}

Quando você voltar à lista de classes Apex, observe que há um novo link para InvoiceUtilities class: WSDL. Se você
clicar nele, verá um arquivo WSDL que pode ser usado pelos aplicativos para implementar a interface com a classe.

Etapa 4: Testar o novo botão
Agora chegou a hora de testar o novo botão e o método de classe Apex modificado.

1. Clique na guia Faturas (Invoices) do aplicativo Warehouse.
2. Clique para entrar em qualquer fatura que tenha itens de linha.
3. Atualize ou insira um ou mais itens de linha para que haja uma sequência indesejada de números de item de linha (por

exemplo, 1, 3, 6).
4. Clique em Renumerar itens de linha (Renumber Line Items). Um alerta deverá aparecer para indicar que houve sucesso.

Depois que você confirmar o alerta, a página será atualizada com os itens de linha atualizados.

Quero saber mais...
Outra maneira de chamar métodos de classe Apex a partir de JavaScript é usar o recurso de JavaScript remoto da plataforma.
Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor de código Apex (Apex Code Developer's Guide).

Criar um acionador de banco de dados
Nível: Intermediário; Duração: 20 a 30 minutos

Os acionadores Apex são úteis para implementar lógica de negócios que não pode ser implementada com cliques (como as
regras de fluxo de trabalho). Neste tutorial, o cenário comercial é o seguinte: por padrão, os relacionamentos entre mestre e
detalhes expandem a exclusão de um registro mestre a todos os registros de detalhes relacionados. Nosso aplicativo Warehouse
(Armazém) precisa se desviar desse comportamento padrão e usar um acionador que impeça a exclusão de faturas contendo
itens de linha.

Workshop sobre Salesforce Platform | Etapa 4: Testar o novo
botão | 81

300: Codificar a lógica do aplicativo personalizado



Etapa 1: Criar um acionador de banco de dados
Para criar um acionador no objeto Fatura (Invoice):

1. Clique em Configuração (Setup) > Criar (Create) > Objetos (Objects) e clique no objeto Fatura (Invoice).
2. Role para baixo até Acionadores (Triggers) e clique em Novo (New).
3. No editor, substitua <name> por DeleteRestrictInvoice.
4. Da mesma forma, substitua <events> por before delete.
5. Substitua o código de modelo pelo código a seguir e selecione Gravação rápida (Quick Save).

trigger DeleteRestrictInvoice on Invoice__c (before delete) {
// create a list of Invoices in Trigger.oldMap along with their Line Items
List<Invoice__c> invoices = [Select i.Name, (Select Name From Line_Items__r)

From Invoice__c i
Where i.Id IN :Trigger.oldMap.keySet()];

// loop through the Invoices, attaching errors to those that have Line Items
for (Invoice__c invoice : invoices) {

if (!invoice.Line_Items__r.isEmpty()) {
Trigger.oldMap.get(invoice.id).addError('Cannot delete Invoice with Line Items');
}

}
}

6. Verifique se o seu código é semelhante ao código a seguir e, em seguida, clique em Gravação rápida (Quick Save).

O código-fonte pode ser encontrado em https://gist.github.com/3605667.

Quero saber mais...
• Um acionador pode ser disparado antes ou depois de operações DML. Neste tutorial, o acionador é disparado antes da

execução de uma operação de exclusão afetando um ou mais registros no objeto Fatura (Invoice).
• Os acionadores têm acesso a variáveis especiais, chamadas de variáveis de contexto. Resumidamente, variáveis de contexto

antigas e novas fornecem cópias de sObjects antigos e novos que estão sendo atualizados pela chamada que dispara o
acionador. Como você pode ver no código, as variáveis de contexto são úteis para delimitar o processamento em um corpo
de acionamento.

• No loop FOR, o acionador simplesmente adiciona um erro de validação a qualquer fatura que tenha itens de linha, o que,
por sua vez, faz Force.com cancelar a transação que dispara o acionador (no caso, a transação de exclusão).

Etapa 2: Testar manualmente o acionador
Para testar se o acionador faz o que você pretendia, volte ao seu navegador que está conectado à organização DE, abra uma
fatura que possua itens de linha e clique em Excluir (Delete). Ao fazer isso, você deverá ver um erro.

Em seguida, tente excluir uma fatura que não tenha itens de linha, para se certificar de que o acionador não impede a exclusão
dessas faturas.
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Criar testes de unidade
Nível: Avançado; Duração: 20 a 30 minutos

A linguagem Apex fornece suporte interno à criação e execução de testes de unidade, incluindo resultados de teste que indicam
o quanto de código foi coberto. Para poder adicionar classes Apex e acionadores de banco de dados em sua organização de
produção, você terá que criar testes de unidade que validem programaticamente pelo menos 75% do código na sua organização.
Este tutorial introduz os fundamentos do teste de unidade.

Por que testar o seu código com testes de unidade? Os testes ajudam a confirmar que o código é executado conforme você
pretende e não consome quantidades desnecessárias ou extraordinárias de recursos do sistema. Como um efeito colateral, eles
também ajudam a garantir a integridade dos lançamentos da Force.com.

Etapa 1: Criar um teste de unidade
Os métodos de teste de unidade não recebem argumentos e não enviam dados para o banco de dados. Para criar testes de
unidade para o acionador DeleteRestrictInvoice, conclua as seguintes etapas:

1. Inicie o Console do desenvolvedor clicando em Seu nome (Your Name) > Console do desenvolvedor (Developer
Console).

2. Clique em Arquivo (File) > Novo (New) > Classe Apex (Apex Class).
3. No pop-up, insira TestDeleteRestrictInvoice como nome da classe e clique em OK.
4. Substitua o código gerado automaticamente pelo código a seguir no editor de nova classe Apex e pressione CTRL+S para

salvar a classe.

O código-fonte pode ser encontrado em https://gist.github.com/3605669.

@isTest
private class TestDeleteRestrictInvoice {

// Invoice generator, with or without a Line Item
static Invoice__c createNewInvoice(Boolean withLineItem) {

// Create test Invoice and insert it into the database
Invoice__c invoice = new Invoice__c();
insert invoice;
// Create test Line Item and insert it into the database, if withLineItem == true
if (withLineItem) {

Line_Item__c item = new Line_Item__c(
name = '1',
Quantity__c = 1,
Invoice__c = invoice.Id);

insert item;
}
return invoice;

}
// Single row Invoice with no Line Items => delete
static testMethod void verifyInvoiceNoLineItemsDelete(){

// Create test Invoice and insert it
Invoice__c invoice = createNewInvoice(false);
// Delete the Invoice, capture the result
Database.DeleteResult result = Database.delete(invoice, false);
// Assert success, because target Invoice doesn't have Line Items
System.assert(result.isSuccess());

}
// Single row Invoice with Line Items => delete restrict
static testMethod void verifyInvoiceLineItemsRestrict(){

// Create test Invoice and Line Item and insert them
Invoice__c invoice = createNewInvoice(true);
// Delete the Invoice, capture the result
Database.DeleteResult result = Database.delete(invoice, false);

Workshop sobre Salesforce Platform | Criar testes de
unidade | 83

300: Codificar a lógica do aplicativo personalizado

https://gist.github.com/3605669


// Assert failure-not success, because target Invoice has tracks
System.assert(!result.isSuccess());

}
// Bulk delete of Invoice, one without Line Items, another with
static testMethod void verifyBulkInvoiceDeleteRestrict(){

// Create two test Invoices, one with and without a Line Item
Invoice__c[] invoices = new List<Invoice__c> ();
invoices.add(createNewInvoice(false));
invoices.add(createNewInvoice(true));
// Delete the Invoices, opt_allOrNone = false, capture the results.
Database.DeleteResult[] results = Database.delete(invoices, false);
// Assert success for first Invoice
System.assert(results[0].isSuccess());
// Assert not success for second Invoice
System.assert(!results[1].isSuccess());
}

}

Quero saber mais...
Os comentários no código explicam a essência dos métodos de teste. Ao construir e testar acionadores, observe que é importante
ter em mente que eles podem disparar como resultado de instruções de disparo de uma única linha ou de massa. Estes são
alguns pontos importantes que devem ser compreendidos sobre a construção de testes de unidade.

• Use a anotação @isTest para definir classes ou métodos individuais contendo apenas código usado para testes.
• As classes de teste devem ser classes de nível superior.
• Os métodos de teste de unidade são métodos estáticos definidos com a anotação @isTest ou a palavra-chave testMethod.

Etapa 2: Executar testes de unidade
Quando você executa uma classe de teste, a plataforma executa todos os métodos de teste de unidade na classe e retorna um
relatório sobre a execução do teste.

1. No Console do desenvolvedor, clique em Teste (Test) > Nova execução (New Run).
2. Para adicionar a sua classe de teste, clique em TestDeleteRestrictInvoice e, em seguida, clique em >.
3. Clique em Executar.

O resultado do teste será exibido na guia Testes (Tests). Você pode expandir a execução do teste para ver quais métodos
foram executados. Você verá uma saída semelhante à que é mostrada a seguir.

Sempre que você modificar o acionador, lembre-se de executar os testes de unidade correspondentes para confirmar que o
acionador continua funcionando corretamente.
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330: Criar um aplicativo móvel do Visualforce

A interface do usuário básica que é gerada automaticamente com os objetos que você cria em Force.com pode não ser suficiente
para todas as situações. Talvez você queira uma identidade visual específica, ou talvez uma interface móvel. Para necessidades
como essas, você já viu como pode usar a tecnologia Visualforce da plataforma. Este tutorial o ensinará a usar a página existente
como base para criar um aplicativo móvel hospedado, combinando o Visualforce com tecnologias de código aberto como jQuery
Mobile. Nesse processo, você aprenderá a criar extensões de controlador de Visualforce usando Apex e JavaScript remoto. O
resultado final será um aplicativo móvel executado no Salesforce.

Pré-requisitos
Os tutoriais avançados partem do aplicativo básico Warehouse (Armazém), criado nos tutoriais da série 100.

• Execute as etapas dos tutoriais da série 100.
• Opcionalmente, você pode instalar o pacote Warehouse (Armazém). A maneira mais fácil de fazer isso é com uma nova

organização DE. Siga as instruções em Inscreva-se para a Developer Edition na página 3 e, em seguida, consulte as
instruções para Instalar o aplicativo Armazém (Warehouse) na página 98.

Introdução ao Visualforce
O Visualforce usa uma linguagem de marcação que proporciona uma maneira mais eficiente de criar aplicativos e personalizar
a interface de usuário do Salesforce. Com o Visualforce, é possível:

• Criar interfaces de usuário personalizadas que aproveitem facilmente os estilos padrão do Salesforce.

• Criar interfaces de usuário personalizadas que substituam totalmente os estilos padrão do Salesforce.

• Criar assistentes e outros padrões de navegação que usem regras específicas de dados para uma interação altamente eficiente
entre aplicativos.

O Visualforce é fornecido com uma ampla biblioteca de componentes que lhe permite desenvolver páginas rapidamente sem
ter que criar muitas funcionalidades por conta própria. Na linguagem de marcação do Visualforce, cada marca corresponde a
um componente genérico ou específico, como uma seção de uma página, uma lista relacionada ou um campo. As páginas
podem controlar os componentes usando a mesma lógica das páginas padrão do Salesforce, ou você pode associar sua própria
lógica a um controlador personalizado ou extensão de controlador escrito em Apex.

Neste tutorial, você aprenderá como criar uma página do Visualforce compatível com dispositivos móveis e como usar um
controlador padrão com uma extensão personalizada.

Etapa 1: Ativar o modo de desenvolvimento do Visualforce
O modo de desenvolvimento incorpora um editor de páginas do Visualforce ao seu navegador para que você possa examinar
o código e visualizar a página ao mesmo tempo. Além disso, ele adiciona um editor Apex para editar controladores e extensões.
Para ativar o modo de desenvolvimento:

1. Em Configuração, clique em Minhas informações pessoais > Informações pessoais.
2. Clique em Editar (Edit).
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3. Marque a caixa de seleção Modo de desenvolvimento (Development Mode) e clique em Salvar (Save).

Etapa 2: Criar uma página do Visualforce
Nesta etapa, você criará uma página muito básica do Visualforce para se familiarizar com o processo e experimentar o editor
de Visualforce baseado no navegador.

1. No seu navegador, acrescente /apex/MobileInventory ao URL da sua instância do Salesforce. Por exemplo, se a
instância do Salesforce está em https://na1.salesforce.com, insira
https://na1.salesforce.com/apex/MobileInventory

2. Você deverá ver uma mensagem de erro: "A página MobileInventory não existe". Clique no link Create Page
MobileInventory para criar a nova página do Visualforce.

Parabéns, agora você tem sua primeira página do Visualforce. Quando o modo de desenvolvimento estiver ativo, você poderá
editar a página diretamente clicando em MobileInventory no canto inferior esquerdo.

Quero saber mais...
Dê uma olhada no código-fonte e observe que é uma linguagem de marcação que renderiza HTML no seu navegador da Web.
Se você já estiver familiarizado com o desenvolvimento para Web, o Visualforce deverá ser fácil de aprender, porque ele
simplesmente estende os recursos da marcação de página padrão. As páginas podem incluir componentes do Visualforce, como
<apex:page>, para definir funcionalidades específicas (no caso, a estrutura geral da própria página), juntamente com marcas
HTM padrão como <h1>.

Etapa 3: Editar uma página do Visualforce
Em seguida, personalize a página padrão do Visualforce com algumas alterações básicas.

1. Altere o conteúdo da marca <h1> para <h1>Mobile Inventory</h1> e remova os comentários.
2. Quando o código da página for semelhante ao da tela a seguir, clique no ícone Salvar (Save) na parte superior do Editor

de página.
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"Mobilizar" uma página do Visualforce
Neste tutorial, você continuará editando uma página do Visualforce para que ela apresente uma interface de usuário compatível
com os dispositivos móveis.

O Visualforce permite usar tecnologias padrão da Web. Isso significa que você pode aproveitar estruturas JavaScript e CSS
existentes para tornar o seu trabalho mais fácil. Como você está criando uma interface do usuário para dispositivo móvel, o
uso de bibliotecas jQuery e jQuery Mobile populares pode ajudá-lo a criar essa interface do usuário pronta para smartphone
com um mínimo de esforço.

Etapa 1: Adicionar jQuery e jQuery Mobile
Nesta etapa, você adicionará uma referência a uma folha de estilo pronta para aplicativo móvel e um link para os arquivos da
estrutura jQuery de uma CDN hospedada globalmente.

1. Primeiramente, adicione a marca <apex:stylesheet> para especificar uma folha de estilo pronta para dispositivo móvel:

<apex:stylesheet
value="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.mobile/1.1.0/jquery.mobile-1.1.0.min.css"
/>

2. Então adicione as linhas a seguir para referenciar os arquivos da estrutura jQuery de uma CDN hospedada globalmente.

<apex:includeScript value="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.7.2.min.js"/>

<apex:includeScript
value="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.mobile/1.1.0/jquery.mobile-1.1.0.min.js"/>

3. Finalmente, verifique se sua página é semelhante à que é mostrada a seguir e clique em Gravação rápida (Quick Save).

<apex:page standardStylesheets="false" showHeader="false" sidebar="false"
standardController="Merchandise__c" recordsetVar="products">
<apex:stylesheet

value="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.mobile/1.1.0/jquery.mobile-1.1.0.min.css" />
<apex:includeScript value="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.7.2.min.js"/>
<apex:includeScript

value="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.mobile/1.1.0/jquery.mobile-1.1.0.min.js"/>
<h1>Mobile Inventory</h1>

</apex:page>
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Quero saber mais...
Neste exemplo, apex:includeScript e apex:stylesheet demonstram como é simples usar arquivos JavaScript e CSS
hospedados externamente. No entanto, você já sabe que a plataforma também pode hospedar esses arquivos como recursos
estáticos dentro ou fora de um arquivo zip.

Etapa 2: Adicionar um modo de exibição de lista com jQuery
Mobile

O modelo MVC do Visualforce permite extrair registros diretamente para uma lista sem exigir nenhuma lógica adicional. Para
criar facilmente uma interface móvel, adicione algum HTML que utilize CSS com jQuery Mobile a fim de gerar uma página
HTML compatível com dispositivos móveis.

1. Edite a página para adicionar o seguinte código após <h1>Mobile Inventory</h1>:

<body>
<!-- Main page, to display list of Merchandise once app starts -->
<div data-role="page" data-theme="b" id="mainpage">

<!-- page header -->
<div data-role="header">

<!-- button for logging out -->
<a href='#' id="link_logout" data-role="button" data-icon='delete'>

Log Out
</a>
<!-- page title -->
<h2>List</h2>

</div>
<!-- page content -->
<div id="#content" data-role="content">

<!-- page title -->
<h2>Mobile Inventory</h2>
<!-- list of merchandise, links to detail pages -->
<div id="div_merchandise_list">

<ul data-inset="true" data-role="listview" data-theme="a"
data-dividertheme="a">

</ul>
</div>

</div>
</div>

</body>

2. Entre <ul> e </ul>, insira um componente <apex:repeat>, que faz um loop através do conjunto atual de registros de
Mercadorias (Merchandise) para exibir uma lista como esta:

<apex:repeat value="{!products}" var="product">
<li>

<a href="#detailpage{!product.Id}">
<apex:outputField value="{!product.Name}"/>

</a>
</li>

</apex:repeat>

3. Verifique se o seu código-fonte é semelhante ao que é mostrado a seguir e clique em Salvar (Save).

O código-fonte pode ser encontrado em https://gist.github.com/3605695.

<apex:page standardStylesheets="false" showHeader="false" sidebar="false"
standardController="Merchandise__c" recordSetVar="products">
<!-- stylesheets and scripts, from CDN (use local files in production) -->
<apex:stylesheet
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value="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.mobile/1.1.0/jquery.mobile-1.1.0.min.css" />
<apex:includeScript value="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.7.2.min.js"/>
<apex:includeScript

value="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.mobile/1.1.0/jquery.mobile-1.1.0.min.js"/>

<body>

<!-- Main page, to display list of Merchandise once app starts -->
<div data-role="page" data-theme="b" id="mainpage">

<!-- page header -->
<div data-role="header">

<!-- button for logging out -->
<a href='#' id="link_logout" data-role="button" data-icon='delete'>

Log Out
</a>
<!-- page title -->
<h2>List</h2>

</div>
<!-- page content -->
<div id="#content" data-role="content">

<!-- page title -->
<h2>Mobile Inventory</h2>
<!-- list of merchandise, links to detail pages -->
<div id="div_merchandise_list">
<ul data-inset="true" data-role="listview" data-theme="a"

data-dividertheme="a">
<apex:repeat value="{!products}" var="product">

<li>
<a href="#detailpage{!product.Id}">

<apex:outputField value="{!product.Name}"/>
</a>

</li>
</apex:repeat>

</ul>
</div>

</div>
</div>

</body>
</apex:page>

Etapa 3: Testar o aplicativo
1. Teste o aplicativo usando a visualização acima do Editor de página (Page Editor). A página agora usa CSS do jQuery

Mobile para criar uma lista de registros. Cada linha exibe o nome do registro de Mercadorias (Merchandise).
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2. Ótimo, funciona no computador, mas será que funciona no dispositivo móvel? Para testar isso agora, faça login no Salesforce
a partir do seu dispositivo móvel e navegue novamente até a página móvel alterando o URL.

3. Como esse é um dispositivo desconhecido, a segurança incorporada da plataforma o fará enviar um e-mail para si próprio
para verificação. Após a confirmação, você verá que pode atualizar o estoque a partir do dispositivo móvel.

Quero saber mais...
• Se a página móvel parecer muito pequena, você provavelmente está com o modo de desenvolvimento ativo. Para desativar

o modo de desenvolvimento em sua configuração pessoal, clique em Minhas informações pessoais (My Personal
Information) > Informações pessoais (Personal Information) > Editar (Edit) e desmarque a caixa de seleção Modo de
desenvolvimento (Development Mode). Salve a alteração e recarregue a página no seu dispositivo móvel.

• O jQuery Mobile permite usar elementos <div> simples para definir várias páginas de aplicativo usando apenas uma página
HTML/Visualforce. A abordagem do jQuery Mobile reduz a quantidade de tráfego entre o cliente e o servidor, o que é
perfeito para o desenvolvimento de aplicativos móveis. Além disso, a abordagem do jQuery Mobile estiliza automaticamente
as listas em uma maneira compatível com dispositivos móveis.

• Neste tutorial, você simplesmente irá gerar uma saída de todos os produtos de Merchandise__c na página. Isso funciona
aqui porque é improvável que o aplicativo Warehouse (Armazém) tenha centenas de linhas de dados. Entretanto, se estiver
trabalhando com conjuntos de dados maiores, você poderá exercer um controle mais fino ao criar um controlador
personalizado e ao adicionar uma instrução SOQL específica. Por exemplo, SOQL oferece suporte a um filtro OFFSET
que facilita a recuperação dos próximos 100 registros e o uso de paginação no aplicativo.

Adicionar páginas de detalhes com jQuery Mobile
Este tutorial mostra como adicionar funcionalidade à página MobileInventory para que um usuário possa atualizar os registros
individuais de Mercadorias (Merchandise) conforme necessário. Para fazer isso, é necessário adicionar primeiramente a
capacidade de acessar os detalhes de cada registro.

Etapa 1: Adicionar páginas de detalhes
Com o mesmo componente <apex:repeat> que você usou para criar o modo de exibição de lista, adicione à página uma
série de elementos <div> de página de detalhes para descrever os vários registros de Mercadorias (Merchandise) no armazém.

1. Abaixo do último elemento <div>, e antes da marca </body>, adicione o componente do Visualforce a seguir e clique
em Salvar (Save).

<!-- Detail page, to display details when user clicks specific Merchandise record -->
<!-- set up local variable -->
<apex:repeat value="{!products}" var="product">

<div data-role="page" data-theme="b" id="detailpage{!product.Id}">
<!-- page header -->
<div data-role="header">

<!-- button for going back to mainpage -->
<a href='#mainpage' id="backInventory" class='ui-btn-left' data-icon='home'>

Home
</a>

<!-- page title -->
<h1>Edit</h1>

</div>
<!-- page content -->
<div id="#content" data-role="content">

<h2 id="name">
<apex:outputField value="{!product.Name}"/>

</h2>
<label for="price" class="ui-hidden-accessible">Price ($):</label>
<apex:outputField value="{!product.Price__c}"/>
<br/>
<label for="quantity" class="ui-hidden-accessible">Quantity:</label>
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<input type="text" id="quantity{!product.Id}" value="{!ROUND(product.Quantity__c,
0)}"></input>

<br/>
<a href="#" data-role="button" data-id="{!product.Id}" class="updateButton"

datatheme="
b">Update</a>

</div>
</div>

</apex:repeat>

2.
3. Certifique-se de que o código-fonte final da página é semelhante ao que é mostrado a seguir e clique em Salvar (Save).

Uma amostra do código é fornecida em https://gist.github.com/3605698.

<apex:repeat value="{!products}" var="product">
<li>

<a href="#detailpage{!product.Id}">
<apex:outputField value="{!product.Name}"/>

</a>
</li>

</apex:repeat>
<apex:page standardStylesheets="false" showHeader="false" sidebar="false"
standardController="Merchandise__c" recordSetVar="products">
<!-- stylesheets and scripts, from CDN (use local files in production) -->
<apex:stylesheet

value="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.mobile/1.1.0/jquery.mobile-1.1.0.min.css"
/>
<apex:includeScript value="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.7.2.min.js"/>

<apex:includeScript
value="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.mobile/1.1.0/jquery.mobile-1.1.0.min.js"/>

<body>

<!-- Main page, to display list of Merchandise once app starts -->
<div data-role="page" data-theme="b" id="mainpage">

<!-- page header -->
<div data-role="header">

<!-- button for logging out -->
<a href='#' id="link_logout" data-role="button" data-icon='delete'>

Log Out
</a>
<!-- page title -->
<h2>List</h2>

</div>
<!-- page content -->
<div id="#content" data-role="content">

<!-- page title -->
<h2>Mobile Inventory</h2>
<!-- list of merchandise, links to detail pages -->
<div id="div_merchandise_list">
<ul data-inset="true" data-role="listview" data-theme="a"

data-dividertheme="a">
<apex:repeat value="{!products}" var="product">

<li>
<a href="#detailpage{!product.Id}">

<apex:outputField value="{!product.Name}"/>
</a>

</li>
</apex:repeat>

</ul>
</div>

</div>
</div>
<!-- Detail page, to display details when user clicks specific Merchandise record

-->
<!-- set up local variable -->
<apex:repeat value="{!products}" var="product">
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<div data-role="page" data-theme="b" id="detailpage{!product.Id}">
<!-- page header -->
<div data-role="header">

<!-- button for going back to mainpage -->
<a href='#mainpage' id="backInventory" class='ui-btn-left'

data-icon='home'>
Home

</a>
<!-- page title -->
<h1>Edit</h1>

</div>
<!-- page content -->
<div id="#content" data-role="content">

<h2 id="name">
<apex:outputField value="{!product.Name}"/>

</h2>
<label for="price" class="ui-hidden-accessible">Price ($):</label>
<apex:outputField value="{!product.Price__c}"/>
<br/>
<label for="quantity" class="ui-hidden-accessible">Quantity:</label>
<input type="text" id="quantity{!product.Id}"

value="{!ROUND(product.Quantity__c, 0)}"></input>
<br/>

<a href="#" data-role="button" data-id="{!product.Id}" class="updateButton"
data-theme="b">Update</a>

</div>
</div>

</apex:repeat>
</body>

</apex:page>

Etapa 2: Testar o aplicativo
Usando o painel de visualização acima do Editor de página (Page Editor), teste o novo aplicativo móvel.

1. Clique em qualquer registro de mercadoria na lista para carregar os detalhes do registro.
2. Clique no botão Início (Home) para voltar à página da lista Mercadorias (Merchandise) (página principal).
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Quero saber mais...
A página usa <apex:repeat> para criar uma série de "divs" em HTML, que representam as páginas de detalhes. O jQuery
Mobile estiliza e controla corretamente essas páginas. Usando a estrutura, você criou um índice navegável das suas mercadorias
que é compatível com dispositivos móveis.

Etapa 3: Adicionar uma extensão de controlador para atualizar
registros

A interface móvel permite que um usuário navegue pelos registros de Mercadorias (Merchandise), mas o botão Atualizar
(Update) em cada página de detalhes não faz nada (ainda). Há muitas maneiras de implementar a manipulação de dados com
Apex e Visualforce. A maneira mais prática é usar um controlador padrão e o componente <apex:form>, porque permite
modificar a referência ao registro no ID do URL da página sem adicionar lógica Apex personalizada; entretanto, essa abordagem
tem alguns inconvenientes e não é compatível com nosso uso de JavaScript e jQuery Mobile.

Em vez disso, este tutorial o ensinará a usar um recurso de Apex e Visualforce chamado JavaScript remoto (JavaScript Remoting).
Você verá como usar JavaScript em uma página do Visualforce que faz referência à lógica Apex em uma extensão personalizada
do controlador padrão para manipular um registro de banco de dados.
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Para referenciar a extensão de controlador que você está prestes a criar, conclua as seguintes etapas:

1. Atualize o componente <apex:page> na parte superior da página para incluir uma referência a uma extensão Apex
modificando a marca para que fique assim:

<apex:page standardStylesheets="false" showHeader="false" sidebar="false"
standardController="Merchandise__c" extensions="MobileInventoryExtension"
recordSetVar="products">

2. Clique em Salvar (Save). Observe que, como a classe e método Apex dependentes não estão implantados, o sistema solicita
que você os crie.

3. Quando você vir um erro indicando que MobileInventoryExtension não existe, clique em Criar classe Apex 'public class
MobileInventoryExtension'.

4. Quando vir um erro, clique em Criar método Apex (Create Apex Method).
5. Procure por MobileInventoryExtension ao lado de MobileInventory na parte superior do editor. Clique em

MobileInventoryExtension. Agora atualize a classe Apex com o código-fonte a seguir e clique em Salvar (Save).

O código-fonte pode ser encontrado em https://gist.github.com/3605702.

public class MobileInventoryExtension {
// Constructors. Needed to use as an extension.
public MobileInventoryExtension(ApexPages.StandardController c) {}
public MobileInventoryExtension(ApexPages.StandardSetController c) {}
// Remote Action function lets JavaScript call Apex directly
// method to update a given Merchandise record passed in from a Visualforce page JavaScript

function
@RemoteAction
public static String updateMerchandiseItem(String productId, Integer newInventory) {

// get the target Merchandise sObject
List<Merchandise__c> m = [SELECT Id, Name, Price__c, Quantity__c from Merchandise__c

WHERE Id =:
productId LIMIT 1];

// if found, try to update it with the new Quantity
if(m.size() > 0) {

m[0].Quantity__c = newInventory;
try {

update m[0];
return 'Item Updated';

}
catch (Exception e) {

return e.getMessage();
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}
}
else {

return 'No item found with that ID';
}

}
}

Quero saber mais...
Os controladores do Visualforce podem ser de três tipos: padrão, personalizados e extensões.

• Os controladores padrão estão disponíveis automaticamente e oferecem funcionalidades básicas para criar, editar e excluir
registros.

• Controladores personalizados são a lógica personalizada codificada por você.
• Uma extensão de controlador também é lógica personalizada, mas você pode associá-la a controladores padrão ou personalizados.

Essa abordagem orientada a objetos proporciona excelente portabilidade e manutenção do código.

Neste tutorial, você usará o controlador padrão do objeto Mercadorias (Merchandise) com o atributo "recordsetvar" para
permitir o acesso automático a uma lista de dados. A classe Apex MobileInventoryExtension fornece um método
updateMerchandiseItem que a página do Visualforce pode chamar por meio de JavaScript remoto.

Etapa 4: Adicionar JavaScript para acionar a atualização
Agora o aplicativo móvel tem um modelo funcional (consulta aos registros de Mercadorias (Merchandise)), um modo de
exibição (a interface HTML jQuery Mobile) e um controlador (a extensão Apex personalizada), mas ainda precisa de
funcionalidade para atualizar registros. Com JavaScript remoto, o código Apex adicionado na etapa anterior é visível diretamente
a JavaScript e agora requer apenas algum código para acionar a lógica por conta própria.

1. Se você ainda estiver editando o código de MobileInventoryExtension, clique em MobileInventory para voltar à página
do Visualforce.

2. Acima do elemento <body>, adicione o seguinte elemento <head> e clique em Salvar (Save).

<head>
<title>Mobile Inventory</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0"

/>
<script>

var j$ = jQuery.noConflict();
var dataChanged = false;

j$(document).ready(function() {
j$(".updateButton").click(function() {

var id = j$(this).attr('data-id');
var inventory = parseInt(j$("#quantity"+id).val());
j$.mobile.showPageLoadingMsg();
MobileInventoryExtension.updateMerchandiseItem(id,inventory,handleUpdate);

});
});

function handleUpdate(result,event) {
alert(result);
if(result == 'Item Updated') { dataChanged = true; }
j$.mobile.hidePageLoadingMsg();

}
</script>

</head>

O código-fonte final completo da página do Visualforce deve corresponder a este:
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O código-fonte pode ser encontrado em https://gist.github.com/3605706.

<apex:page standardStylesheets="false" showHeader="false" sidebar="false"
standardController="Merchandise__c" extensions="MobileInventoryExtension"
recordSetVar="products">
<!-- stylesheets and scripts, from CDN (use local files in production) -->
<apex:stylesheet

value="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.mobile/1.1.0/jquery.mobile-1.1.0.min.css" />
<apex:includeScript value="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.7.2.min.js"/>
<apex:includeScript

value="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.mobile/1.1.0/jquery.mobile-1.1.0.min.js"/>
<head>
<title>Mobile Inventory</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0"

/>
<script>
var j$ = jQuery.noConflict();
var dataChanged = false;
j$(document).ready(function() {
j$(".updateButton").click(function() {
var id = j$(this).attr('data-id');
var inventory = parseInt(j$("#quantity"+id).val());
j$.mobile.showPageLoadingMsg();
MobileInventoryExtension.updateMerchandiseItem(id,inventory,handleUpdate);

});
});
function handleUpdate(result,event) {
alert(result);
if(result == 'Item Updated') { dataChanged = true; }
j$.mobile.hidePageLoadingMsg();

}
</script>
</head>
<body>

<!-- Main page, to display list of Merchandise once app starts -->
<div data-role="page" data-theme="b" id="mainpage">

<!-- page header -->
<div data-role="header">

<!-- button for logging out -->
<a href='#' id="link_logout" data-role="button" data-icon='delete'>

Log Out
</a>
<!-- page title -->
<h2>List</h2>

</div>
<!-- page content -->
<div id="#content" data-role="content">

<!-- page title -->
<h2>Mobile Inventory</h2>
<!-- list of merchandise, links to detail pages -->
<div id="div_merchandise_list">
<ul data-inset="true" data-role="listview" data-theme="a"

data-dividertheme="a">
<apex:repeat value="{!products}" var="product">

<li>
<a href="#detailpage{!product.Id}">

<apex:outputField value="{!product.Name}"/>
</a>

</li>
</apex:repeat>

</ul>
</div>

</div>
</div>
<!-- Detail page, to display details when user clicks specific Merchandise record -->

<!-- set up local variable -->
<apex:repeat value="{!products}" var="product">
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<div data-role="page" data-theme="b" id="detailpage{!product.Id}">
<!-- page header -->
<div data-role="header">

<!-- button for going back to mainpage -->
<a href='#mainpage' id="backInventory" class='ui-btn-left' data-icon='home'>

Home
</a>
<!-- page title -->
<h1>Edit</h1>

</div>
<!-- page content -->
<div id="#content" data-role="content">

<h2 id="name">
<apex:outputField value="{!product.Name}"/>

</h2>
<label for="price" class="ui-hidden-accessible">Price ($):</label>
<apex:outputField value="{!product.Price__c}"/>
<br/>
<label for="quantity" class="ui-hidden-accessible">Quantity:</label>
<input type="text" id="quantity{!product.Id}"

value="{!ROUND(product.Quantity__c, 0)}"></input>
<br/>
<a href="#" data-role="button" data-id="{!product.Id}" class="updateButton"

data-theme="b">Update</a>
</div>

</div>
</apex:repeat>

</body>
</apex:page>

Etapa 5: Testar o aplicativo final
Agora teste novamente o aplicativo para confirmar que é possível atualizar os registros de Mercadorias (Merchandise).

1. Na visualização de página, clique em qualquer registro de mercadoria na lista.
2. No campo Quantidade (Quantity), altere o número.
3. Clique em Atualizar (Update).
4. Após uma breve animação de carregamento, você deverá ver um alerta informando que o item foi atualizado.

Agora você já pode atualizar os registros de Mercadorias (Merchandise) a partir da interface do aplicativo móvel.
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Instalar o aplicativo Warehouse (Armazém)
Se quiser ignorar os tutoriais da série 100, você pode instalar o aplicativo Warehouse (Armazém) como um pacote. Um pacote
é um agrupamento de componentes, geralmente um aplicativo, que você pode instalar em sua organização.

A opção de aplicativo empacotado é útil para desenvolvedores avançados ou administradores que já estão familiarizados com
objetos personalizados, campos, relacionamentos, interface do usuário básica e lógica de aplicativo. Entretanto, se você é um
desenvolvedor experiente que ainda não está familiarizado com a plataforma, é aconselhável passar pelos tutoriais da série 100,
especialmente os que versam sobre segurança.

Para instalar o aplicativo Warehouse (Armazém):

1. Clique no URL de instalação (Installation URL):
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04ti0000000Pj8s

2. Se ainda não estiver conectado, insira o nome de usuário e senha da sua organização DE.
3. Na página Detalhes da instalação do pacote (Package Installation Details), clique em Continuar (Continue).
4. Clique em Avançar (Next) e, na página Nível de segurança (Security Level), clique em Avançar (Next).
5. Clique em Instalar (Install).
6. Clique em Implantar agora (Deploy Now) e depois em Implantar (Deploy).
7. Quando a instalação terminar, você poderá selecionar o aplicativo Warehouse (Armazém) no seletor de aplicativos no

canto superior direito.

8. Para criar dados, clique na guia Dados (Data).
9. Clique no botão Criar dados (Create Data).

Nota:  Se você tiver instalado o pacote por engano ou quiser excluí-lo, clique em Configuração (Setup) > Pacotes
instalados (Installed Packages) e exclua o pacote.
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180: Empacotar um aplicativo

Neste tutorial, você colocará o aplicativo Warehouse (Armazém) que desenvolveu em um pacote não gerenciado. Todos os
componentes do pacote poderão ser instalados com um único clique. Em seguida, para testar isso, você alternará para outra
organização e instalará o aplicativo como um cliente ou colega faria.

Etapa 1: Criar um pacote
Para empacotar seu aplicativo:

1. Navegue até Configuração (Setup) > Criar (Create) > Pacotes (Packages) e clique em Novo (New).
2. No campo Nome do pacote (Package Name), insira Aplicativo Warehouse e clique em Salvar (Save).
3. Na página Detalhes do pacote (Package Detail), clique em Adicionar (Add).
4. Marque a caixa de seleção ao lado do seu aplicativo Warehouse e clique em Adicionar ao pacote (Add To Package).
5. Da mesma forma, selecione todos os outros objetos que você desenvolveu nestes tutoriais e adicione-os também ao pacote.

Nota:  Dependendo da ordem em que executou os tutoriais, talvez você descubra que alguns componentes não
podem ser empacotados. Por exemplo, Processos de aprovação (Approval Processes) não podem ser colocados em
um pacote. A cada versão do Salesforce, mais e mais componentes são expostos ao empacotamento. Portanto, é
aconselhável ler as Notas da Versão mais recentes para determinar quais novos componentes foram adicionados.

Quero saber mais...
A guia Componentes (Components) exibe os componentes existentes no seu pacote. Quando clicou em Adicionar ao pacote
(Add To Package) para o seu aplicativo, você percebeu que o objeto e guia Mercadorias (Merchandise) foram adicionados
automaticamente? Outros arquivos dependentes, como o layout de página, também são adicionados. A estrutura detecta
automaticamente os componentes dependentes e os adiciona ao pacote.

Figura 1: Componentes em um pacote
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Etapa 2: Fazer upload do pacote
Agora que todos os seus componentes estão no pacote, você pode fazer upload dele.

1. Na página de detalhes Pacotes (Packages), clique no seu pacote Componentes de Armazém (Warehouse Components).
2. Clique em Carregar (Upload). Como o upload pode demorar algum tempo até ser concluído, você será notificado por

e-mail quando o pacote estiver pronto.

Parabéns, você acaba de fazer upload de um aplicativo! Você instalará esse aplicativo na próxima etapa.

Etapa 3: Instalar o pacote
É fácil instalar um pacote. Basta clicar no link de e-mail e fornecer nome de usuário e senha para outra organização DE.

1. Faça logout da sua organização de desenvolvimento.
2. Clique no URL de instalação (Installation URL) que você recebeu em seu e-mail.
3. Na página de login, insira o nome de usuário e senha de outra organização DE.
4. Na página Detalhes da instalação do pacote (Package Installation Details), clique em Continuar (Continue).

Nota:  Se receber um aviso de que não pode instalar esse pacote porque ele foi criado nessa organização, você ainda
não trocou de organização. O pacote precisará ser instalado em outra organização.

5. Clique em Avançar (Next).
6. Na página Nível de segurança (Security Level), selecione Conceder acesso a todos os usuários (Grant access to all users)

e clique em Avançar (Next).
7. Clique em Instalar (Install).
8. Clique em Implantar agora (Deploy Now) e depois em Implantar (Deploy).
9. Quando a instalação terminar, você poderá selecionar o aplicativo no seletor de aplicativos no canto superior direito.

Figura 2: Aplicativo Warehouse

10. Agora teste o aplicativo para ver se ele funciona. Clique na guia Mercadorias (Merchandise), em Adicionar (Add) e, em
seguida, clique em Novo (New) para criar um novo registro.

11. No campo Nome da mercadoria (Merchandise Name), insira Laptop e clique em Salvar (Save).

Seu aplicativo foi instalado com facilidade e você conseguiu adicionar registros de mercadoria. Parabéns!

Quero saber mais...
Observe que seu aplicativo ainda não possui dados. Quando empacotou o aplicativo, você empacotou apenas os metadados, que
podem ser considerados como a parte de configuração do aplicativo.
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Resumo
Parabéns, você acabou de completar um ciclo de vida de distribuição de software! O mesmo procedimento será seguido para
alterações subsequentes no seu aplicativo.

1. Excluir o pacote na sua organização de teste.
2. Modificar o aplicativo existente na sua organização de desenvolvimento.
3. Empacotar e fazer upload do aplicativo.
4. Instalar e usar o aplicativo em sua organização de teste.

Você pode pensar no aplicativo que criou como um aplicativo de código fonte aberto. Qualquer pessoa que instale o aplicativo
poderá modificar seus componentes. Existe outro tipo de pacote que não permite que outras pessoas modifiquem o código-fonte.
Um pacote gerenciado oculta e protege seus componentes internos para que você, o desenvolvedor, detenha o controle do
aplicativo e seus componentes. Mas isso será discutido mais adiante.

Nota:  Este tutorial simplificou o ciclo de vida de ISVforce para que você pudesse concluí-lo em uma única sessão.
Portanto, algumas etapas da vida real foram omitidas, como a inscrição no Programa de Parceiros do Salesforce, o
licenciamento do aplicativo e opções adicionais, como a criação de uma versão de avaliação gratuita. Entretanto, o
ciclo de vida básico do aplicativo permanece o mesmo. Quando concluir este livro de exercícios e estiver pronto para
criar seu aplicativo inédito, consulte o Início rápido (Quick Start) no Guia do ISVforce, que o conduzirá através de
todo o processo.
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